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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 70634 Nr: 3606-86.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Himave Hidraulica de Máquinas e Veiculos 

Ltda, Edna Pereira Rueda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Cibeli de Souza 

Serenza - OAB:5678, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Buscando melhor subsidiar a análise dos pedidos de fls. 138 e fls. 

141/144. INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos, memória 

de cálculo atualizada do débito no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 131146 Nr: 5785-17.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane Dalla Costa Sávio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ford Motor Company Brasil Ltda, Job 

Distribuidora de Veículos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eustaquio Inacio de Noronha 

Neto - OAB:12548, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:17298-A/MT, Fernanda Ferreira - OAB:OAB/MT 14341

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora a fim de se manifestar 

sobre a Correspondência Devolvida sob Fl. 138 (Job Distribuidora de 

Veículos Ltda - Mudou-se), no prazo de 5 (cinco) dias.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 122491 Nr: 879-81.2015.811.0007

 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: Ademir dos Reis

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em análise dos autos, verifico que a parte autora não realizou juntada de 

cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), impossibilitando 

a comprovação quanto à data de registro na última empresa empregador. 

Ante o exposto, converto o julgamento em diligência para que seja juntada 

aos autos a referida cópia, no prazo de 10 dias.

Intime-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 103457 Nr: 5182-46.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dela Justina & Cia Ltda Me, Fernanda Dela 

Justina, Lindomar Elias Dela Justina

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Dela Justina - 

OAB:13.133-MT

 Posto isto:1) Diante da nulidade do ato outrora realizado, CHAMO O FEITO 

A ORDEM e REVOGO PARCIALMENTE a decisão que deferiu a pesquisa 

nos ativos financeiros dos executados Fernanda Dela Justina e Lindomar 

Elias Dela Justina.1.1) Consequentemente, DETERMINO o levantamento do 

valor em favor da executada Fernanda, portanto, EXPEÇA-SE o 

competente alvará, em conta a ser indicada pela executada.1.2) Em 

observância ao Provimento 68 do CNJ, determino a INTIMAÇÃO da parte 

contrária, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se manifestar, no 

que entender de direito.1.3) Transcorrido o prazo sem insurgência da 

parte exequente, AGUARDE-SE a Secretaria da Vara o prazo de 02 (dois) 

dias úteis e após, independente de novo despacho, EXPEÇA-SE o 

competente alvará como já deliberado.1.4) Havendo contraposição façam 

os autos conclusos para as deliberações necessárias.2) Pelas razões 

expostas, INDEFIRO o pedido do exequente à fl. 78.Consigne-se que até 

ulterior deliberação, eventuais atos constritivos serão realizados apenas 

contra a empresa executada, sob pena de nulidade. INTIMEM-SE as partes 

acerca da presente decisão.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 115677 Nr: 3974-56.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Benedita Baldasse

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, tendo em vista o julgamento já ter ocorrido, entendo ser 

desnecessár ia  a  a t r i bu ição  de  e fe i to  suspens ivo  à 

impugnação.Necessário se faz observar que, com relação às 

condenações judiciais de natureza previdenciária, o art. 41-A na Lei nº 

8.213/91, determina o reajuste no valor dos benefícios em manutenção, 

anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de 

acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, 

com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, ficando 

estabelecida a aplicação deste índice quando se tratar da concessão de 

benefício previdenciário.Portanto, havendo divergências quanto aos 

cálculos apresentados, DETERMINO a remessa dos autos à contadoria 

judicial para apuração do real valor do débito, devendo ser os cálculos 

realizados com base no INPC.Com a elaboração do cálculo, INTIMEM-SE as 

partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias.Às 

providências.Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 144346 Nr: 5363-08.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dela Justina & Cia Ltda Me, Fernanda Dela Justina, 

Lindomar Elias Dela Justina

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Dela Justina - 

OAB:13.133-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Tendo em vista que a parte embargada reconheceu erro material 

constante na CDA n° 20129634 que embasa a execução fiscal ajuizada 

sob o Código Apolo n° 103457 (apenso) e a substituiu, DEVOLVO o prazo 

para defesa da parte executada, nos termos do art. 203 do CTN.

Noutro giro, não obstante ao recebimento da demanda, nos moldes do art. 

16, § 2º, da Lei 6.830/80, é imprescindível para o processamento dos 

embargos à execução contra execução fiscal que esta esteja garantida, 

deste modo, imperativo se faz a intimação da parte embargante para 
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querendo garantir a execução.

Assim, INTIME-SE a parte embargante, para, no prazo de 30 (trinta) dias 

(Lei 6.830/80), manifestar no que entender de direito.

Consigne-se que a garantia à execução é um pressuposto para a análise 

dos demais pedidos postos nos embargos, razão pela qual se não for 

garantida à execução a extinção dos embargos será inevitável.

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

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 91978 Nr: 5842-11.2010.811.0007

 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): Sony Ericssom Mobille e Communications do 

Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Cristina Gonçalve Pires - 

OAB:17.603/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Cristina Gonçalve Pires 

- OAB:17.603/A-MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Tendo em vista que a parte executada realizou depósito nos autos, sendo 

que outrora já havia sido realizada a penhora “online” em seu desfavor, 

INTIME-SE a executada, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar o que 

entender de direito.

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

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 120667 Nr: 7989-68.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pioneiro Comércio e Exportação Ltda., Eudes 

Clarisse De Carli, Jairo De Carli, Zulmiro de Carli - Espólio, Antonio Marcos 

Soares Fragoso

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

Grosso - OAB:

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

OAB:18.450/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A

 Por fim, em consulta ao sítio eletrônico do TJMT, verifica-se que os autos 

n° 42884-84.2013.811.0041, Código Apolo n° 838169 (Segunda Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT), que busca a sustação 

do protesto, assim como a presente exceção à preexecutividade, foram 

sentenciados, julgando a demanda improcedente, e mesmo que o trânsito 

em julgado até o momento da consulta não tivesse sido certificado, não há 

como negar a necessidade da dilação probatória. DISPOSITIVOPosto isso, 

REJEITO A EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE, em todos seus termos, 

pelos fatos e fundamentos supracitados.Em contrapartida, determino o 

prosseguimento do feito, assim, DEFIRO o pedido de citação dos 

executados ainda não encontrados, nos termos do pleito de fl. 

274.Intimem-se as partes acerca da presente decisão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 2702 Nr: 93-67.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivastro & Cia Ltda, Iltro Quintiliano Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

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

9.563

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de penhora “online”, haja vista que outrora foi tentada a 

busca nos ativos financeiros da parte executada, no entanto, a pesquisa 

não foi frutífera, sendo que a parte exequente não comprovou nos autos 

que houve mudança na situação econômica/financeira da parte 

executada, que poderia garantir o sucesso da empreitada.

INDEFIRO também, o pedido de busca de bens passíveis de penhora por 

meio do Sistema Infojud, pois já foi realizado, conforme extrato de fls. 

184/191.

 Posto isto:

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

manifeste sobre o prosseguimento do feito, sob pena arquivamento dos 

autos, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC/15.

Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132666 Nr: 6618-35.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

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

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

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:OAB/MT8.521, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, ROMEU DE 

AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o recebimento dos Embargos à Execução ajuizados pelo 

Banco do Brasil S/A, determino a suspensão do feito até final deslinde dos 

autos sob o ID 152392.

Ainda, considerando-se que a execução já está garantida por meio de 

deposito no valor R$ 163.640,75 (cento e sessenta e três mil, seiscentos e 

quarenta reais com setenta e cinco centavos) à fls. 46 (dos autos em 

apenso ID 132666), determino a conversão do arresto em penhora e a 

vinculação do respectivo valor à conta única.

 Intimem-se.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001464-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MEDONCA TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001413-37.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

GABRIEL HENRIQUE FARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

SIRLEI FARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAUSTO PEREIRA DA SILVA (INVENTARIADO)

 

Processo: 1001413-37.2017.8.11.0007 INVENTÁRIO (39) 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 para 

que apresente as primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, 

conforme item 3, da decisão de id. 9834263. Alta Floresta-MT, 17 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.: 143975 Nr: 5187-29.2016.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Porfírio Henrique

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

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

impulsiono o feito intimado o advogado do autor acerca da perícia 

agendada para o dia 14/9/2018, às 15h30, com a médica Dra. Fernanda 

Sutilo Martins, devendo providenciar o comparecimento da parte autora NO 

ENDEREÇO DO FÓRUM, nesta cidade, para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123717 Nr: 1680-94.2015.811.0007

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMRL, AML

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIA BERTOZO DE CASTRO - 

OAB:378970, KELLYAN DE SOUZA MARIA - OAB:22421/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, retirar o mandado de 

averbação expedido no feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003256-37.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BARRETO DE ALMEIDA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003256-37.2017.8.11.0007 

AUTOR: ALINE BARRETO DE ALMEIDA RÉU: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de relação jurídica c/c pedido de indenização ajuizada por Aline Barreto de 

Almeida ajuizou demanda em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A pleiteando: a) o reconhecimento da relação de 

consumo e a inversão do ônus da prova; b) a declaração de inexistência 

da relação jurídica entre os envolvidos; c) a condenação da requeria à 

restituição do valor de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) em dobro e; d) a 

condenação da requerida em danos morais no importe de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Relata que surpreendeu-se ao descobrir que estavam 

sendo cobradas mensalidades e multas de inadimplemento referentes ao 

curso de administração ofertado pela UNOPAR nesta comarca. Assevera 

que forneceu seus dados cadastrais e realizou vestibular, oportunidade 

na qual recebeu um boleto no valor de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) 

que foi “levada” a acreditar que seria uma taxa de inscrição do vestibular. 

Afirma que jamais apresentou documentos pessoais ou mesmo realizou 

matrícula. Com a exordial trouxe os documentos junto ao PJe, incluindo 

processo administrativo instaurado perante o PROCON. Recebida a inicial 

(ID 10914830), foi designada audiência de conciliação e postergada a 

apreciação da tutela de urgência. Citada, a parte requerida apresentou 

contestação sob ID 11969526, defendendo que a matrícula foi efetuada no 

dia 09/12/2016 e o pedido de cancelamento desta ocorreu em 11/04/2017, 

após solicitação da aluna. Com isto, afirma que a contratação é regular e 

os valores cobrados são devidos em razão do contrato. Aduz que não há 

dano ou nexo de causalidade que enseje reparação por meio de 

indenização. Juntou documentos. Conforme termo de audiência sob ID 

12007599, não houve autocomposição. Impugnação à contestação sob ID 

13005417. Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. Diante da impossibilidade de julgamento parcial ou antecipado, 

passo a sanear o feito. Da retificação do nome da requerida. DEFIRO a 

alteração do nome da requerida, junto ao PJe, nos termos do tópico 

preliminar da contestação, diante das comprovações apresentadas (Ids 

11969530, 11969530 e 11969573). PROVIDENCIE-SE, conforme requerido. 

Da relação de consumo e da inversão do ônus da prova. No caso 

vertente, é patente que a relação jurídica em debate tem alicerce em 

relação de consumo. Isto porque a requerente, malgrado alegue não 

participar da relação de consumo, foi atingida pelo evento danoso, 

equiparando-se à figura de consumidor conforme os arts. 2º, parágrafo 

único, 17 e 29 do CDC, também configurando a denominação de 

consumidor bystander, senão vejamos: DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZATÓRIA. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM 

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA 

DA RELAÇÃO JURÍDICA. Fato incontroverso. Relação de consumo. 

Consumidor por equiparação ou bystander. Incidência do art. 17 c/c 29 do 

CDC. Fraude perpetrada por terceiro. Irrelevância. Ausência de prova de 

culpa exclusiva da vítima ou qualquer outra excludente de 

responsabilidade. Risco da atividade a ser suportado pelo fornecedor (art. 

14 do CDC). Responsabilidade objetiva do Banco, com fulcro no risco da 

atividade. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ. Dano moral configurado. 

Damnum in re ipsa. Indenização devida. Quantum indenizatório. Pretensões 

ao afastamento e à diminuição descabidas. Fixação em observância aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Regra de equilíbrio. 

Extensão e consequência da injustiça. Aplicação da Súmula nº 326 do 

STJ. Consectários legais exclusivamente pela requerida. Sentença 

mantida. RITJ/SP, artigo 252. Assento Regimental nº 562/2017, art. 23. 

Recurso não provido. (TJSP; APL 1006128-91.2015.8.26.0002; Ac. 

10720593; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. 

Henrique Rodriguero Clavisio; Julg. 22/08/2017; DJESP 25/08/2017; Pág. 

2208) Caracterizada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova 

é cabível se constatada hipossuficiência técnica, jurídica, econômica ou 

informativa do consumidor (REsp 1.196.951-PI, DJe 9/4/2012, REsp 

1.027.165-ES, DJe 14/6/2011 e REsp 1.195.642-RJ, Julgado em 

13/11/2012). Compulsando o caderno processual, vislumbro presente a 

hipossuficiência técnica da consumidora, haja vista que não possui 

conhecimento específics acerca do serviço prestado pela requerida, 

mormente porque jamais, a priori, teve acesso aos instrumentos 

contratuais que deram azo à matrícula e vaga no curso de administração 

ministrado e ofertado pela requerida. Dessarte, com fulcro no inciso VIII, 

do art. 6º, do CDC, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Do 

procedimento. Não havendo questões processuais pendentes, declaro 

saneado o feito. Considerando os incisos II e IV, do art. 357, do CPC, 

delimito como questões de fato e de direito relevantes: a) a existência (ou 

não) de defeito na prestação do serviço e; b) a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. 1 – Intimem-se as partes para que, em 15 dias, 

solicitem provas que pretende produzir, sob pena de preclusão. 1.1 – 

Consigno que incumbe à requerida afastar sua responsabilização (§3º, 

art. 14, CDC), principalmente mediante a juntada de todos os documentos 

relativos à relação contratual supostamente estabelecida entre as partes. 

2 - Intimem-se as partes para que, no mesmo prazo, peçam 

esclarecimentos ou solicitem ajustes às delimitações de questões de 

direito relevantes, sob pena de se tornar estável a presente decisão (§1º, 

art. 357, CPC). 3 – Decorrido o lapso temporal acima estipulado, 

certifique-se. 4 – Ao final, voltem-me conclusos. Intime-se e cumpra-se. 

Alta Floresta, 17 de agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002862-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MATIAS MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (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)
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Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC/MT, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimação do procurador da parte 

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

contestação juntada nesta ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003189-72.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA FERREIRA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (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)

 

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

estes autos, com a finalidade de intimação do procurador da parte 

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

contestação juntada nesta ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001290-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AYANA CIBELE FELDBERG DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (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)

 

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

estes autos, com a finalidade de intimação do procurador da parte 

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

contestação juntada nesta ação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001152-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON CORTE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

AUTORA, na pessoa do seu Procurador, acerca da diligência negativa 

juntada ao Id 13989385, manifestando-se nesta ação no prazo de 

05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003133-39.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (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)

 

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

estes autos, com a finalidade de intimação do procurador da parte 

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

contestação juntada nesta ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001343-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN ANTONIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (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)

 

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

estes autos, com a finalidade de intimação do procurador da parte 

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

contestação juntada nesta ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003388-94.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DE CASTRO ESTANISLAU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (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)

 

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

estes autos, com a finalidade de intimação do procurador da parte 

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

contestação juntada nesta ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002968-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSINO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (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)

 

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

estes autos, com a finalidade de intimação do procurador da parte 

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

contestação juntada nesta ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002865-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO JOSE UTZIG (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (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)

 

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

estes autos, com a finalidade de intimação do procurador da parte 

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

contestação juntada nesta ação.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003544-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO)

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

AUTORA, na pessoa do seu Procurador, para, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar-se nesta ação, haja vista a inércia do requerido.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003443-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR LATER BOTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

ASSAF & ASSAF LTDA - EPP (REQUERIDO)

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

Com fulcro na legislação vigente e na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa de seu patrono habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, 

manifeste-se acerca da correspondência juntada sob ID 14821202, 

indicando ainda o novo endereço da parte requerida, sob pena de 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003547-37.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA SIMONE QUALLIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO)

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

AUTORA, na pessoa do seu Procurador, para, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar-se nesta ação, haja vista a inércia dos requeridos.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101346 Nr: 2960-08.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir Henchen, Leonir Henchen

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BETO ROSSI - 

OAB:14735

 Vistos. Em razão da apresentação dos dados bancários da parte à fl. 35 

dos autos em apenso (ID 155071), expeça-se o pertinente Alvará Judicial 

quanto ao depósito caução (fl. 24). Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137300 Nr: 1560-17.2016.811.0007

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Romano ou Nelson de Tal

 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 dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado 

Rodrigo Alves de Souza, para devolução dos autos 

1560-17.2016.811.0007, código 137300, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do 

Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 144127 Nr: 5255-76.2016.811.0007

 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: Adelia da Silva Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Mista Sapezalense, Verde 

Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Tarsitano Armoa 

Belucio Gaetano - OAB:23.686/MT, Regina da Silva Souza - 

OAB:22876/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Jose Pauli - 

OAB:20244/O MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Vistos.(...).É o relatório. DECIDO.Inicialmente, consigno que ao presente 

feito aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, eis que a Autora era 

consumidora do serviço de transporte fornecido pela segunda 

requerida.Logo, considerando-se os princípios informadores da legislação 

consumeirista, em especial no que se refere à hipossuficiência e 

vulnerabilidade da Autora em face das requeridas, INDEFIRO o pedido de 

reconhecimento de conexão probatória entre o presente feito e as ações 

indenizatórias em tramite perante as Comarcas de Cuiabá e de Várzea 

Grande.Com efeito, considerando-se a distancia territorial existente entre 

essa Comarca e aquelas (mais de 800 km), haveria a dificuldade do 

acesso da Autora ao feito, em seu prejuízo.Ainda, considerando-se esses 

mesmos princípios, defiro a INVERSÃO do ônus da prova em favor da 

Autora. Logo, caberá às requeridas a comprovação sobre a regularidade 

(ou não) da conduta de seus propostos na condução dos veículos 

envolvidos no sinistro, bem como a comprovação de eventuais fatores 

excludentes de sua responsabilidade civil.Consigno ainda que ambas as 

requeridas respondem objetivamente pelos fatos que seus agentes 

causarem a terceiros, salvo as excludentes legais (fato de terceiro, culpa 

exclusiva da vítima, fato fortuito e força maior), eis que ambas as 

empresas são prestadoras de serviços de transportes (de pessoas e/ou 

de cargas).Por fim, DEFIRO os pedidos de denunciação da lide às 

seguradoras contratadas por ambas as requeridas, quais sejam, Nobre 

Seguradora do Brasil Ltda (fl. 86) e Bradesco Auto Re – Companhia de 

Seguros (fl. 192v).Com efeito, caso haja a condenação das requeridas ao 

pagamento das verbas pleiteadas, ambas serão solidariamente 

responsáveis pelo pagamento das respectivas verbas, nos limites 

contratados. (...) Dessa forma, determino sua CITAÇÃO, para que, caso 

queiram, ofertem Contestação, no prazo legal.Cumprido o ato citatório, 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias e 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135958 Nr: 858-71.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Gonçalves de Oliveira, Vilma Plens de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heitor Gobetti - Espolio, Raimison Fernando 

Gobetti, Caio Junior Gobetti, Heitor de Oliveira Gobetti, Tiago Henrique 

Gobetti, Priscila Daiene Gobetti

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

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

Fagundes - OAB:22276/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PRISCILA DAIENE GOBETTI, Filiação: 

Heitor Gobetti, data de nascimento: 13/01/1983, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DOS HERDEIRO acima qualificado(s), dos termos da 

decisão ao final transcrita, para, querendo, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, impugnarem o pedido de sucessão processual.

Resumo da Inicial: "os exequentes propuseram com fulcro nos artigos 566, 

I, 580, 585, II, 591, 614, 621, 627, 63, 631 e 646, todos do Código de 

Processo Civil AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em 

desfavor dos executados; pelos fatos e fundamentos a seguir resumidos: 

O exequente é credor dos executados da importância de R$ 60.000,00; 

que os exequentes usaram todos os meios para o recebimento do crédito 

sem sucesso o que motivou o ajuizamento da ação. "
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Despacho/Decisão: Vistos.1) Considerando o óbito do executado (fl. 48), 

SUSPENDO a presente ação até a prolação da sentença de habilitação, 

nos termos do art. 689, do CPC.2) CITEM-SE pessoalmente os herdeiros do 

executado (RAIMISON, TIAGO, CAIO E HEITOR), nos endereços constante 

nos extratos em anexo para, querendo, impugnarem o pedido no prazo de 

05 (cinco) dias.3) Tocante à herdeira PRISCILA DAIENE GOBETTI, tendo 

em vista que inexitosa a tentativa de localização de seu endereço por meio 

do Sistema Infojud, DETERMINO a sua citação, via edital, com prazo de 30 

(trinta) dias.4) Decorrido in albis o prazo do item “3”, nos moldes 

determinados pelo artigo 72, II, do CPC, nomeio, desde já, como curador 

especial da herdeira, o douto Defensor Público que milita nesta Comarca, 

que deverá ser intimado pessoalmente para manifestar no feito.5) Após 

ocumprimento de todo o determinado, CONCLUSOS.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, 20 de julho de 2018

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

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 167034 Nr: 2549-52.2018.811.0007

 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: Gervandre Soldá, Gervasio Soldá, Delir Soldá, Rosely 

Soldá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos de Souza Santos, Rose Andrea 

Marinho Natal Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Silveira Silvério - 

OAB:10516/MT, Sueli Silveira - OAB:3634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julierme Romero - 

OAB:6240/O

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes acerca do envio dos presentes autos pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso a este Juízo.

Nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, remetam-se os autos 

ao arquivo com as baixas e anotações de praxe, certificando-se da 

remessa nos autos sob o Cód. 18700.

CUMPRA-SE.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130840 Nr: 5604-16.2015.811.0007

 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: Raquel Maria lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ely Nicolau Lopes

 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): 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: Diante do exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I e 755 do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido com resolução do 

mérito, para decretar a interdição de Ely Nicolau Lopes, nomeando-lhe 

como curadora sua filha, Raquel Maria Lopes dos Santos.Oficie-se ao 

Cartório de Registro de Pessoas Naturais para proceder a inscrição da 

interdição, nos termos do artigo 92, da Lei n.º 6.015/73.Outrossim, seja 

publicada a presente sentença, nos termos do §3º do artigo 755 do atual 

Código de Processo Civil.Isento de custas e despesas processuais, sendo 

incabível a condenação em verba honorária.Após o trânsito em julgado e, 

providenciada a devida inscrição no registro civil, arquivem-se os 

autos.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

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

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

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

Souza, digitei.

Alta Floresta, 17 de agosto de 2018

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

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129023 Nr: 4605-63.2015.811.0007

 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: Raimundo José dos Santos Araújo, Francisca Neta da 

Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raymon da Silva Araújo

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

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS E INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para 

o fim de decretar a interdição de Raymon da Silva Araújo, declarando-o 

parcialmente incapaz de exercer os atos da vida civil, tão somente quanto 

aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, o 

que faço com fulcro nos artigos 4º, inciso III e 1.767, inciso I, ambos do 

Código Civil e nos artigos 84, § 1º e 85 da Lei nº 13.146/2015. Nomeio 

como curadora definitiva do interditado, sua genitora Francisca Neta da 

Silva Araújo, o que faço com lastro nos artigos 747, II do CPC e 1.775 - A 

do CC, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, dispensada a 

prestação de contas.Por fim, EXTINGO o feito, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I do CPC. Transitada em julgado a sentença:1 – 

Intime-se a curadora para prestar o compromisso legal, em 5 dias (art. 

759, CPC).2 – Encaminhe-se ofício ao Serviço de Registro Civil de Pessoas 

Naturais para que inscreva a presente sentença no registro civil (§3º, 755 

do CPC, §9º, III, do CC).3 – A promoção do necessário para a publicação 

desta sentença na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal que 

está vinculado este Juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses; na imprensa local, 1 

vez; e no órgão oficial, por 3 vezes, com intervalo de 10 dias (§3º, 755, 

CPC).4 – Conste no edital os nomes da interditada e da curadora, a causa 

da interdição (doença mental - traumatismo cerebral difuso) e os limites da 

curatela.Sem custas e honorários. Cumpridas todas as determinações 

desta sentença, arquive-se.P.I.C.

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

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

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

Souza, digitei.

Alta Floresta, 17 de agosto de 2018

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

1.205/CNGC

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8011253-83.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte exequente e executada, do 
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inteiro teor da juntada do ID nº 14811190.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000678-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ASSIS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (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 

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, conforme Enunciados nº. 

117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002790-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002790-43.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIO BRAZ REQUERIDO: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. INDEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita apresentado pelo recorrente, uma vez que 

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

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

o litigante não pode ser premiado com qualquer benesse processual. A 

respeito do assunto segue a jurisprudência da Turma Recursal Única do 

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

TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO 

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

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

– NEGA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA E 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO 

ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – SENTENÇA DE 

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

existência de relação jurídica que os envolve através de documentos que 

comprovam a contratação, como contrato devidamente assinado e 

documentos pessoais. Não é razoável a tese de que simplesmente 

desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima 

contratação de serviços. É possível perceber a semelhança comparando 

a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a assinatura 

presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo Recorrido na 

contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, 

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

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

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

de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO COUTINHO 

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

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

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

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

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

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

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

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

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

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

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

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

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

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

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

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

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

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

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

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

pela qual, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas 

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

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

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

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

Direito – Relator. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” No mesmo sentido decidiu 

recentemente a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso no bojo 

do Mandado de Segurança nº 1000182-10.2018.8.11.9005 impetrado em 

face de decisão proferida por este Juízo, in verbis: “MANDADO DE 

SEGURANÇA-INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA-HIPOSSUFICIÊNCIA 

N Ã O  C O M P R O V A D A - C O N D E N A Ç Ã O  L I T I G Â N C I A  D E 

MÁ-FÉ-POSSIBILIDADE-DECISÃO MANTIDA-SEGURANÇA DENEGADA. 1. 

Nosa casos de condenação por litigência de má-fé, não há que se falar 

em concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita conforme 

dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e o artigo 98, §4º do CPC, mesmo 

que comprovada sua hipossuficiência, isso não a exime do pagamento da 

multa. 2. Decisão confirmada por seus próprios fundamentos. 3. Ordem 

denegada de plano.” Ademais, o Enunciado nº 114 do Fonaje dispõe que 

"A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por 

litigância de má-fé." Sendo assim, ainda que deferida a gratuidade da 

Justiça, o recorrente não pose ser eximido de pagar as custas 

processuais. INTIME-SE o recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, 

conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 14 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: 1002791-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002791-28.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIO BRAZ REQUERIDO: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. INDEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita apresentado pelo recorrente, uma vez que 

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

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

o litigante não pode ser premiado com qualquer benesse processual. A 

respeito do assunto segue a jurisprudência da Turma Recursal Única do 

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

TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO 

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

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

– NEGA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA E 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO 

ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – SENTENÇA DE 

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

existência de relação jurídica que os envolve através de documentos que 

comprovam a contratação, como contrato devidamente assinado e 

documentos pessoais. Não é razoável a tese de que simplesmente 

desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima 

contratação de serviços. É possível perceber a semelhança comparando 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 11 de 785



a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a assinatura 

presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo Recorrido na 

contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, 

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

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

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

de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO COUTINHO 

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

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

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

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

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

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

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

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

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

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

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

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

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

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

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

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

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

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

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

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

pela qual, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas 

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

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

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

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

Direito – Relator. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” No mesmo sentido decidiu 

recentemente a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso no bojo 

do Mandado de Segurança nº 1000182-10.2018.8.11.9005 impetrado em 

face de decisão proferida por este Juízo, in verbis: “MANDADO DE 

SEGURANÇA-INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA-HIPOSSUFICIÊNCIA 

N Ã O  C O M P R O V A D A - C O N D E N A Ç Ã O  L I T I G Â N C I A  D E 

MÁ-FÉ-POSSIBILIDADE-DECISÃO MANTIDA-SEGURANÇA DENEGADA. 1. 

Nosa casos de condenação por litigência de má-fé, não há que se falar 

em concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita conforme 

dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e o artigo 98, §4º do CPC, mesmo 

que comprovada sua hipossuficiência, isso não a exime do pagamento da 

multa. 2. Decisão confirmada por seus próprios fundamentos. 3. Ordem 

denegada de plano.” Ademais, o Enunciado nº 114 do Fonaje dispõe que 

"A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por 

litigância de má-fé." Sendo assim, ainda que deferida a gratuidade da 

Justiça, o recorrente não pose ser eximido de pagar as custas 

processuais. INTIME-SE o recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, 

conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 14 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001623-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO BATISTA DO PRADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA RAMOS VIEIRA OAB - MT23085/O (ADVOGADO)

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A (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 

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, conforme Enunciados nº. 

117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002909-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, do inteiro teor da 

juntada do ID – 14823536.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002913-41.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, do inteiro teor da 

juntada do ID – 14824313.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002911-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, do inteiro teor da 

juntada do ID – 14824723.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HIPOLITO FRANCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

RAFAEL LEITE BARBOSA (ADVOGADO(A))

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ARAMIS MELO FRANCO (ADVOGADO(A))

REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000602-43.2018.8.11.0007 REQUERENTE: HIPOLITO FRANCA DOS 

SANTOS REQUERIDO: REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA 

LTDA Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração interposto por 

Redeflex Com. e Serviços de Telefonia Ltda, alegando omissão e 

contradição havida na sentença de ID nº. 12902827. É o necessário. 

DECIDO. Cinge-se do recurso interposto a alegação de que a sentença 

fora omissa e contraditória, porquanto julgou antecipadamente a lide, 

invertendo o ônus da prova, apesar do pedido de produção de prova 

testemunhal e depoimento pessoal do autor. Entretanto, vale observar que 

ônus da prova já havia sido invertido liminarmente, consoante decisão de 

ID nº. 12160897, não havendo qualquer surpresa da ré por ocasião da 

sentença nesse sentido. Destarte, impende anotar que a relação havida 

entre as partes era contratual, passível de prova documental, o que 

independe da realização de audiência, não tendo a ré se desincumbido de 

seu ônus, na toada de toda explanação lançada na sentença em testilha. 

Ademais, sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir 

acerca da necessidade – ou não –, de sua realização para a formação do 

seu convencimento. Entendendo suficientes os elementos trazidos aos 

autos, para bem julgar, pode dispensar as diligências requeridas pelos 

litigantes, estando autorizado pelo sistema processual pátrio, que 
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consagra o princípio da livre admissibilidade da prova. O juiz é livre para 

se convencer quanto ao direito e à justiça da solução a ser dada ao caso 

concreto. Ainda, alega que não houve análise da tese defensiva quanto à 

responsabilidade do autor por seus atos, quanto à decadência, bem como 

inocorrência de dano moral ante a preexistência de negativações em nome 

do autor. Entretanto, evola-se do decisório estatal guerreado que todas as 

teses foram abordadas e afastadas, inexistindo as irregularidades 

apontadas pelo embargante. É cediço geral que os embargos declaratórios 

devem ser manejados com o escopo de elucidar obscuridade, de afastar 

contradição, suprimir omissão ou dúvida ou ainda corrigir erro material 

existente no julgado, consoante dicção dos artigos 48 e 49 da Lei nº. 

9.099/95 e 1.022 do CPC. In casu, vejo que inexiste qualquer das 

situações específicas estabelecidas na legislação supratranscrita. A 

irresignação da parte se dá quanto ao mérito da causa, e, persistindo 

discordância, deverá valer-se da via adequada. Ante o exposto, NÃO 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 

13420243, com fundamento no artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. Em tempo, 

deixo de aplicar a multa requerida pelo embargado (ID nº. 14423588) uma 

vez que não vislumbro a hipótese do artigo 1.026, § 2º do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002333-74.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA DE LOURDES BROGIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002333-74.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DALVA DE LOURDES BROGIO 

REQUERIDO: CAB ALTA FLORESTA LTDA Vistos. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os 

autos denoto que a parte autora, apesar de devidamente intimada por 

intermédio da Defensoria Pública, não compareceu à audiência de 

conciliação designada, consoante termo juntado na movimentação nº 

14782601. Dispõe o artigo 51 da Lei nº 9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I-Quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo.” Registre-se que ao 

autor faltoso é imposto o dever de pagar as custas do processo, nos 

termos do artigo 949, II, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, podendo ser 

isento do pagamento das custas processuais somente se restar provado 

que a ausência decorreu de força maior, nos termos do artigo 51, § 2º da 

Lei nº 9.099/95. No caso em tela, entretanto, defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita. Diante do exposto, revogo a liminar outrora 

deferida e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 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: 1001694-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

VITOR SIEBERT UTSUNOMIYA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA PAGANOTTI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001694-90.2017.8.11.0007 REQUERENTE: VITOR SIEBERT UTSUNOMIYA 

REQUERIDO: JESSICA PAGANOTTI DE OLIVEIRA Vistos. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente intimada 

para praticar no processo o ato que lhe competia (EVENTO nº. 15259075), 

contudo, se quedou inerte (ID nº. 13814007). Calha registrar a afronta ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo pela parte 

requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o 

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002027-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DA SILVA SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002027-08.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: PAULO SERGIO DA 

SILVA SOARES Vistos. Banco Bradesco S.A. ajuizou a presente Ação de 

Busca e Apreensão em desfavor de Paulo Sérgio da Silva Soares, ambos 

devidamente qualificados nos autos, pedindo, liminarmente, a busca e 

apreensão do veículo marca Fiat, ano/modelo 2013/2014, modelo Strada 

Working CD, cor Branca, placa OAB 9657, chassi 9BD578341E7755253, 

Renavem 00596915357, descrito na petição inicial, e a consolidação em 

suas mãos da propriedade e posse plena e exclusiva do referido bem 

alienado fiduciariamente em garantia. Com a petição inicial foram juntados 

os documentos de ID nº 13491298/13491376. No ID nº13531569 foi 

deferida a liminar. Expedido mandado, este ainda não foi devolvido. No ID 

nº13842147 a parte requerida informou que quitou a dívida, procedendo 

ao depósito do valor total da dívida, bem como requereu a devolução do 

veículo, visto que informou que o mesmo foi apreendido. Juntou o 

comprovante de depósito no ID nº13842180. Assim, diante da informação 

prestada pela parte requerida no ID nº13842147, foi determinada a 

intimação do exequente para manifestar quanto a liberação do veículo (ID 

nº13869511). O Banco exequente manifestou no ID nº13916502 que o 

débito realizado pelo executado não condiz com o valor total da dívida, 

visto que o valor integral da dívida é de R$34.157,68, de acordo com o que 

preceitua o artigo 3º, §2º, do Decreto Lei nº911/69. Ainda, informou que 

tendo em vista que o prazo para a purga da mora integral da dívida 

findou-se em 28/06/2018, requereu a consolidação da propriedade plena e 

exclusiva do bem ao patrimônio do Credor Fiduciário, bem como o 

sentenciamento do feito, condenando o Requerido ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios na base de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa. O requerido, por meio da Defensoria 

Pública, informou que não tem condições financeiras de arcar com o 

pagamento integral do débito, pois com muito esforço conseguiu realizar o 

pagamento das parcelas vencidas, motivo pelo qual, pugna pela restituição 

imediata do veículo apreendido, livre de ônus, com fulcro no artigo 3º, §2º, 

do Decreto Lei nº911/69 (ID nº13955931). O Banco requerente requereu a 

consolidação da propriedade plena e exclusiva do bem ao patrimônio do 

Credor Fiduciário, bem como o sentenciamento do feito, condenando o 

Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (ID 
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nº14080301). Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. 

Verificando os autos constato que o valor integral da dívida perfaz o 

montante de R$34.157,68 (trinta e quatro mil, cento e cinquenta e sete 

reais e sessenta e oito centavos), sendo que o requerido, no prazo da 

purgação da mora, procedeu ao depósito do valor de R$6.849,42 (seis mil 

oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), valor este 

referente as parcelas vencidas. Logo, a questão controvertida consiste 

em saber se, com o pagamento das parcelas vencidas, o bem móvel deve 

ser imediatamente restituído ao devedor, ou se, somente com o pagamento 

integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas) é que o bem móvel 

deve ser restituído ao requerido. Com o advento da Lei n. 10.931/2004, 

que alterou o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, nas ações de 

busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, é possível a 

purgação da mora pelo pagamento somente das parcelas vencidas, ou se 

o dispositivo exige o pagamento da integralidade da dívida, isto é, o 

montante apresentado pelo credor na inicial. Conforme disposto no § 2º do 

artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações advindas da Lei nº 

10.931/04, é garantido ao devedor fiduciante a possibilidade de reaver a 

posse do bem alienado, desde que, no prazo de 5 dias após o 

cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, efetue o depósito 

da "integralidade da dívida pendente". Com a vigência da Lei n. 

10.931/2004, o art. 3º, parágrafos 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 

passaram a estabelecer, in verbis: “Art 3º O Proprietário Fiduciário ou 

credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciàriamente, a qual será concedida 

Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do 

devedor. §1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) §2º No 

prazo do § 1º, o devedor fiduciante 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. (Redação 

dada pela Lei 10.931, de 2004.” O texto atual do art. 3º, parágrafos 1º e 

2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 é de clareza solar no tocante à 

necessidade de quitação de todo o débito, inclusive as prestações 

vincendas. Realizando o cotejo entre a redação originária e a atual, fica 

límpido que a Lei não faculta mais ao devedor a purgação de mora, 

expressão inclusive suprimida das disposições atuais, não se extraindo 

do texto legal a interpretação de que é possível o pagamento apenas da 

dívida vencida. Dessarte, a redação vigente do art. 3º, parágrafos 1º e 2º, 

do Decreto-Lei n. 911/1969, segundo entendo, não apenas estabelece que 

o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, 

como dispõe que, nessa hipótese, o bem será restituído livre do ônus - 

não havendo, pois, margem à dúvida acerca de se tratar de pagamento de 

toda a dívida, isto é, de extinção da obrigação, relativa à relação jurídica 

de direito material (contratual). Vejamos a jurisprudência: RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) RELATOR: MINISTRO LUIS 

FELIPE SALOMÃO RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A ADVOGADOS: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO E 

OUTRO(S) EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM E OUTRO(S) 

RECORRIDO: GERSON FERNANDES RODRIGUES ADVOGADO: SEM 

REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS INTERES. : DEFENSORIA PÚBLICA DA 

UNIÃO - "AMICUS CURIAE" ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

UNIÃO EMENTA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido. Com efeito, é entendimento 

consolidado nesta Corte Superior que, após o advento da Lei n. 

10.931/2004, que deu nova redação ao art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, 

não há falar em purgação da mora, haja vista que, sob a nova sistemática, 

após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução da 

liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, 

devendo o devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito 

remanescente a fim de obter a restituição do bem livre de ônus. Esse 

entendimento foi sufragado em inúmeros e recentes precedentes das 

duas Turmas que compõem a Segunda Seção. Confira-se o julgado: 

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA E PROSSEGUIMENTO DO 

CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO 

TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). DECISÃO 

MANTIDA. 1. A atual redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 não 

faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão 

de bem alienado fiduciariamente. 2. Somente se o devedor fiduciante 

pagar a integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas 

e encargos, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, 

ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 

1398434/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 11/02/2014) Portanto, INDEFIRO o 

pedido de restituição do bem apreendido, vez que o contrato firmado entre 

as partes foi realizado na vigência da lei 10.931/04 (ID nº13491350), 

assim, competia ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a INTEGRALIDADE da dívida 

– entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo 

credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem 

móvel objeto de alienação fiduciária. Outrossim, certifique-se o prazo para 

contestação, após voltem-me conclusos para sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de julho de 2018. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz(a) de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 130942 Nr: 5658-79.2015.811.0007

 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: Jair Alves Teixeira, Denisa da Silva Leles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madai de Oliveira, Francisco Martins Neto, 

Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa Central em Liquidação, Silvio 

Grecco

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Maretti - 

OAB:128785/SP, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT, Rolff 

Milani de Carvalho - OAB:84441/SP

 Edital de Citação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:30

Citandos:TERCEIROS E INTERESSADOS

Resumo da inicial:JAIR ALVES TEIXEIRA e DENISA DA SILVA LELES, 

ambos residentes e domiciliados na cidade de Carlinda/MT, através da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, vêm, ingressar com a 

presente ação de usucapião em face de COOPERATIVA AGRÍCOLA DE 

COTIA - COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ n° 61.536.744/0001-10, com sede no 

endereço na Rua Francisco Franco n° 357, Centro, Mogi das Cruzes-SP, 

CEP: 08.710-590, pelos motivos a seguir delineados: DOS FATOS: Nos 

anos 80, no auge das políticas para o povoamento da região extremo norte 

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

corresponde

 atualmente o Município de Carlinda-MT, em favor da ora requerida 

Cooperativa Agrícola de Cotia, para que fizesse o povoamento do então 

Distrito de Carlinda-MT. A ora requerida iniciou o povoamento do Município 

de Carlinda-MT, sendo que ainda nos anos 80 e 90 vendeu vários lotes às 

famílias que se mudaram para referida localidade, muitas vindas da região 

Sul do País. Houve o povoamento do Município de Carlinda-MT, entretanto, 

a população colocada na posse dos lotes urbanos e rurais não foram 

agraciadas com os títulos de propriedade imobiliária no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta-MT, recebendo tão 
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somente um recibo de quitação pela aquisição dos lotes urbanos. O 

empreendimento da ora requerida Cooperativa Cotia não obteve o sucesso 

que se esperava, sendo que a mesma fechou suas portas na cidade de 

Carlinda-MT nos anos 90. A atual questão fundiária do Município de 

Carlinda-MT é de alta complexidade, uma vez que a população carlidense 

não detém o titulo de propriedade de seus lotes. Feita essa breve 

introdução, necessária para elucidar a problemática envolvendo a questão 

fundiária de Carlinda-MT, transcrevo os fatos que fundamentam o pedido 

inicial. Os requerentes são casados e legítimos possuidores do imóvel 

urbano com área de 4.687,72m² (quatro mil seiscentos e oitenta e sete 

metros e setenta e dois centímetros quadrados), identificado pelo lote 

urbano n° 05, quadra RS-1, Loteamento denominado Residencial Carlinda 

1, município de CarlindalMT, objeto da matrícula n° 1.403, Livro 2-G, do CRI 

da Comarca de Alta Floresta/MT. O imóvel está registrado no CRI da 

Comarca de Alta Floresta-MT em nome da ora requerida Cooperativa 

Agrícola de Cotia. Ocorre que, no dia 10/09/1993 a requerida vendeu o lote 

objeto da lide aos Srs. Rozeno Gonçalves de Andrade e Alberto Aceno de 

Souza, todavia não fora confeccionada a escritura de compra e venda, 

razão pela qual permanece a propriedade do bem junto ao CRI em nome da 

ora requerida. Posteriormente, em 19/07/1994 o Sr. Alberto Aceno de 

Souza vendeu parte do imóvel em ditame, sendo a área de 2.343,86m² 

(dois mil trezentos e quarenta e três metros e oitenta e seis centímetros 

quadrados) para o Sr. João Francisco dos Santos, de forma costumeira e 

usual na região, somente contrato de gaveta fora confeccionado. De seu 

turno, em 22/08/2000 o Sr. Alberto Aceno de Souza e o Sr. Rozeno 

Gonçalves de Andrade venderam a outra parte do imóvel para o Sr. Valdir 

Bispo dos Santos. Logo após, em 02/09/2009, o Sr. Valdir Bispo dos 

Santos, vendeu a sua parte do referido imóvel aos requerentes. Após, em 

13/02/2001, o Sr. Aparecido Justino dos Santos vendeu a sua parte 

consistente na área de 2.343,86 (dois mil trezentos e quarenta e três 

metros e oitenta e seis centímetros quadrados) do presente imóvel, ao Sr. 

Gilberto Leonardo Béierra. E por fim, a outra metade do lote urbano n° 05, 

quadra RS-1, Loteamento denominado Residencial Carlinda 1, objeto da 

matrícula n° 1.403, Livro 2-G, do CRI de Alta Floresta-MT, foi adquirido 

pelos requerentes. Portanto, os requerentes detêm a cadeia possessória, 

advinda de sucessivos instrumentos particulares de compra e venda, do 

lote urbano há mais de 22 anos, sendo que a posse sempre foi exercida 

de forma ininterrupta e pacífica. DOS PEDIDOS: Ante o exposto, requerem: 

a) Os benefícios da justiça gratuita, pois o requerentes não tem condições 

de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios; b) A citação da requerida, para, querendo, contestar o 

pedido inicial, no prazo de quinze dias, sob pena de revelia e confissão 

quanto à matéria de fato, consignando no mandado as advertências do 

art. 285 e 319 do CPC; c) Citação pessoal, através de oficial de justiça, 

dos confinantes, nos termos que determina o art. 942 do Código de 

Processo Civil.

Decisão/Despacho:Vistos.

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, DETERMINO 

o prosseguimento deste feito.

Ainda, compulsando os autos, verifico que já houve a manifestação do 

banco Itaú Unibanco S/A quanto à sua ausência de interesse no feito (fl. 

46).

Dessa forma, recebo a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da 

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

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

do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15.

Tendo em vista a possibilidade de existência de direito indisponível para o 

caso em tela (terras públicas), deixo de designar, por hora, a audiência de 

conciliação ou mediação prevista no art. 334, do Novo Código de Processo 

Civil.

 CITE-SE a requerida, devendo constar que o prazo para responder aos 

termos da presente ação é de quinze (15) dias, e que, não contestada em 

tal prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na 

inicial, nos termos previstos no art. 344, do CPC.

CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel usucapiendo (art. 246, § 

3º, do CPC), já arrolados pela parte autora e por edital, com prazo de 30 

dias, os eventuais interessados, nos termos do artigo 259, I, do CPC, para 

contestarem no prazo legal.

Em analogia ao art. 216-A, IV, § 3º, da Lei nº 6.015/1973 (art. 1.071, do 

CPC), INTIMEM-SE para manifestarem interesse na causa, os 

representantes da União, Estado e Município.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Intimem-se.

Nome e Cargo do digitador:Marcia Cristina Murawski - Técnica Judiciário

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 142826 Nr: 4542-04.2016.811.0007

 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: CPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Leite Quadra da 

Costa - OAB:MT/21075-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIA RODRIGUES, Cpf: 02442174162, 

Rg: 16876024, Filiação: Maria Izabel Ferreira Rodrigues e Antonio Carlos 

Rodrigues, data de nascimento: 29/08/1978, brasileiro(a), natural de 

Borrazopolis-PR, solteiro(a), cabeleireira. 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: CARLOS PIRES DA SILVA, por sua advogada, vem, 

propor a presente AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS C/C TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ART. 300, § 20 NCPC) E PEDIDO INCIDENTAL 

DE AVERIGUAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL em face de MARCIA 

RODRIGUES, brasileira, divorciada, cabelereira, portadora da cédula de 

identidade n° 16876024 SSP/MT, CPF sob n° 024.421.741-62, residente e 

domiciliada - possivelmente, na Rua das Flores, n° 147, Centro, cidade de 

Paulo Afonso/BA, CEP: 48.601-530, pelos motivos de fato e de direito que 

passa a expor: DOS FATOS - O requerente é genitor do menor K. R. DA 

S., conforme certidão de nascimento, fruto do relacionamento de doze 

anos com a requerida. Apesar de contribuir regularmente para o sustento 

do seu filho, o autor tem encontrado dificuldade em exercer seus direitos 

paternos, pois a requerida mudou de cidade sem o consentimento do 

Requerente, levando o menor, sem informar que assim o fazia, não lhe 

dando nem sequer o novo endereço para qual mudou, ocorrendo total 

recusa por parte da guardiã em permitir qualquer contato com seu filho. 

Ademais existem fundadas suspeitas da prática de alienação parental 

(programação mental) da requerida em face do menor. Para ilustrar tal 

suspeita, noite anterior da mudança de cidade (o que ocorreu sem a 

anuência e conhecimento do autor), o requerente foi buscar seu filho para 

ir em uma lanchonete para comerem lanches, onde este se recusou a ir, 

dizendo que tinha que levantar cedo no outro dia. Depois de uns dias, o 

requerente descobriu que a guardiã evadiu-se da cidade (dia após ao fato 

da negativa do menor em ir na lanchonete), desde então, o autor tenta 

descobrir onde o menor esta residindo, e este se nega a conversar com 

ele e passar a informação, deixando o requerente em total estado de 

perplexidade. Razão pela qual, desde já, requer-se a avaliação de 

assistente social, sobre a presença deste instituto em face do menor. 

Deste modo para evitar maiores desgastes emocionais o autor decidiu 

propor a presente ação. DO REGIME DE VISITAS - A Constituição Federal, 

o Código Civil bem como o Estatuto da Criança e Adolescente assegura o 

direito de serem visitados pelos pais à criança e adolescente. Nesse 

sentido, propõe o requerente que a requerida permita visitar o filho menor, 

deixando este saber onde está o paradeiro do menor, permitindo que o 

menor passe as férias escolares com o genitor, as do mês de julho e mês 

de janeiro, no dia de seu aniversário, no dia dos pais e no dia das 

crianças, finais de ano alternados entre natal ou ano novo. Importante 
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ressaltar que foi acordado, de comum acordo, em audiência, onde a visita 

seria exercida de forma livre, o que não foi cumprido pela guardiã. DA 

SINDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL - A conduta da requerida de fazer 

manobras, a fim de impedir o contato afetivo entre pai e filho, atualmente 

configura-se como Síndrome de Alienação Parental ou Programação 

mental da criança em face de seu genitor. Não raro, há de se ressaltar 

que, no âmbito da guarda unilateral e do direito de visita, há muito mais 

espaço para que um dos genitores, geralmente a mãe, se utilize do seu 

próprio filho como "arma", instrumento de vingança e chantagem contra o 

seu antigo consorte, atitude passional decorrente das inúmeras 

frustrações advindas do fim do relacionamento amoroso, o que é 

altamente prejudicial à situação do menor, que acabam se distanciando 

deste segundo genitor, em virtude de uma concepção distorcida acerca do 

mesmo, a qual é fomentada, de inúmeras formas, pelo primeiro, 

proporcionando graves abalos na formação psíquica de pessoas de tão 

tenra idade, fenômeno que já foi alcunhado como Fenômeno da Alienação 

Parental, responsável pela Síndrome da Alienação Parental (SAP ou PAS). 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - Diante de todo exposto, 

com fundamento no princípio da garantia prioritária do menor, com fito de 

evitar maiores transtornos, pois resta claro que embora foi devidamente 

acordado na audiência de separação, que a guarda do menor seria 

exercida de forma plena, a requerida vem distorcendo a imagem de pai do 

requerente para o menor, ao ponto deste se evadir da cidade sem nem ao 

menos se despedir do genitor, não aceitando receber suas ligações e se 

negando informar onde está atualmente residindo, sob ordens de sua 

guardiã. Resta que, para o Autor pleitear a presente ação, teve que dispor 

de diversos meios e artifícios para descobrir o suposto endereço da 

guardiã, sendo incerto sua residência, pois ficou sabendo do mesmo por 

meio de "boatos". Por isso, formula-se pleito de tutela provisória de 

urgência. Há nos autos "prova inequívoca", diante do termo de acordo 

juntado aos autos, verifica-se que a guardiã descumpriu com o acordado, 

não devendo tal circunstancia prosperar, pois o autor é pai do menor, e 

ama seu filho, sendo que vem sofrendo com a situação, sendo impedido 

de exercer seu papel paterno na vida de seu único filho. Por esse ângulo, 

claramente restaram comprovados, objetivamente, os requisitos do "fumus 

boni iuris" e do "periculum in mora", a justificar o deferimento da medida 

ora pretendida. Sobretudo quanto ao segundo requisito, a demora na 

prestação jurisdicional ocasionará gravame potencial ao menor, diante da 

nítida alienação parental cometida pela guardiã, distorcendo a imagem do 

seu pai, ocultando o menor, dificultando totalmente de exercer seu direito 

paterno, o que pode ocasionar danos irreversíveis ao adolescente. Desse 

modo, à guisa de sumariedade de cognição, os elementos indicativos de 

ilegalidades no comportamento da guardiã traz à tona circunstâncias de 

que o direito muito provavelmente existe. Diante disso, o Autor vem 

pleitear, sem a oitiva prévia da parte contrária (CPC, art. 300, § 20), 

independente de caução (CPC, art. 300, § 1°), tutela de urgência 

antecipatória no sentido de: que seja devidamente regulamentado o direito 

do autor de visitas, nesse sentido, propõe o requerente à requerida visitar 

o filho menor, deixando este saber onde está o paradeiro do menor, 

permitindo que o menor passe as férias escolares com o genitor, do mês 

de julho e mês de janeiro, no dia de seu aniversário, no dia dos pais e no 

dia das crianças, finais de ano alternados entre natal ou ano novo. Ante 

as questões fática e jurídica lançadas na presente exordial, presentes os 

requisitos do artigo 300, § 2° do Novo Código de Processo Civil, que 

autoriza a tutela antecipada, requer, que, após a oitiva do Douto 

Representante do Ministério Público perante Vossa Excelência, seja 

autorizado o Requerente o direito de exercer a visita de forma plena, 

conforme foi acordado na audiência de divórcio, concedendo-se a tutela 

antecipada e ao final seja julgada procedente a presente ação, com a 

regulamentação da visita. DOS PEDIDOS – Ante o exposto, considerando 

que a pretensão do autor encontra arrimo na Lei n°. 8.069/1990, artigo 

1.589 do Código Civil e Lei no. 12.318/2010, vêm, requerer: a) Instar a 

manifestação do Ministério Público, tendo em vista interesse de incapaz, 

conforme descreve artigo 178, II do NCPC. b) O Autor almeja a concessão 

da medida de tutela provisória de urgência pleiteada e, após esse ato, seja 

tomada a providência descrita no próximo tópico (CPC, art. 695, caput); c) 

Requer, mais, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita; d) A 

realização de perícia junto ao menor para fins de identificação do instituto 

da alienação parental, nos termos da lei, bem como pela apresentação de 

quesitos por este defensor, a serem respondidos pelos especialistas, bem 

como aplicação das sanções do art. 6° da Lei 12.318/10; e) O Autor opta 

pela não realização de audiência conciliatória (CPC, art. 319, inc. VII), 

diante do descumprimento do compactuado em audiência, e o claro e 

evidente descumprimento por parte da guardiã. f) A citação da requerida 

para que compareça em audiência de conciliação, a ser designada por 

este douto Juízo, onde, se quiser poderá oferecer contestação, sob pena 

de sujeitar-se aos efeitos da revelia; g) A fixação do direito de visitas do 

filho ao autor, que deverão ocorrer nas festas de finais de ano o menor 

ficara com os pais de forma alternada, bem como nos dias dos pais e 

aniversário, e ainda um período de 15 (quinze) dias nas férias escolares, 

em janeiro e julho de cada ano. h) Por fim, seja a Ré condenada em custas 

e honorários advocatícios - por ter dado causa a presente demanda, no 

momento em que descumpriu o acordo feito em audiência, devidamente 

assinado por ambos (doc. 03), - esses arbitrados em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor do proveito econômico advindo à Autora (CPC, art. 

82, § 2°, art. 85 c/c art. 322, § 1°), além de outras eventuais despesas no 

processo (CPC, art. 84). Provará o que for necessário, usando de todos 

os meios permitidos em direito, em especial pela juntada de documentos, 

oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da requerida.

Despacho/Decisão: Vistos.Em atenção ao pedido retro, e tendo em vista 

que restaram-se exauridos pela parte autora os meios ordinários de 

localização da parte adversa, DEFIRO o pedido de informações junto à 

Justiça Eleitoral, através do sistema SIEL – Sistema de Informações 

Eleitorais, a fim de a encontrar a localização do endereço da requerida.Em 

sendo endereço diverso, cite-se a requerido, para, querendo, apresentar 

resposta, no prazo legal, sob pena de, não o fazendo, serem tidos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora na inicial. Em sendo o mesmo 

endereço, defiro em caráter excepcional, a citação por edital da requerida 

Marcia Rodrigues.Havendo o decurso do prazo para apresentação de 

resposta pelo executado citado via edital sem sua manifestação, desde já 

nomeio, como curador especial, o douto Defensor Público com atribuições 

perante a Sexta Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo 

inciso II, do artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente 

para se manifestar no feito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Alta Floresta, 14 de agosto de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114449 Nr: 2885-95.2014.811.0007

 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: Johny Valdivino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gracinete Santos

 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): GRACINETE SANTOS, Cpf: 95540911253, 

Rg: 0213424720002-6, Filiação: Maria das Graças Santos, brasileiro(a), 

solteiro(a), aux. de serviços. 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: JOHNY VALDIVINO, por intermédio da DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL, vem, ajuizar AÇÃO INVESTIGATÓRIA DE 

MATERNIDADE POST MORTEM C/C PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE 

REGISTRO CIVIL em face de GRACINETE SANTOS, brasileira, solteira, 

auxiliar de serviços gerais, portadora do RG: 0213424720002-6 SSP/MA, 

CPF: 955.409.112-53, residente e domiciliada à Rua da Alegria, s/nº, Vila 

Isaias, Buriticupu/MA, nos seguintes termos: DOS FATOS - O autor é filho 

de Reinaldo Valdivino, conforme se observa da certidão de nascimento, 

não tendo constado o nome de sua mãe biológica, Sra. Maria das Graças 

Santos. Ocorre que sua genitora, a Sra. Maria das Graças Santos (já 

falecida, conforme certidão de óbito), por ocasião do nascimento do autor, 
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não compareceu ao Cartório de Registro Civil, tendo o pai do autor 

registrado sozinho. Em razão disso, o Escrevente responsável pelo 

registro não procedeu ao registro do nome da genitora, Sra. MARIA DAS 

GRAÇAS SANTOS, CPF: 018.448.641-62, RG: 1785967-0 SSP/MT, 

brasileira, filha de Tereza dos Santos, data de nascimento: 18/01/1959, 

natural da cidade de Abundância-MA, falecida em 25/04/2014, conforme 

certidão de óbito nº 065110 01 55 2014 4 00022 079 0005279 82, lavrada 

no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da cidade de 

Sorriso-MT. O autor tem interesse que seja reconhecida a filiação, ou seja, 

para que conste o nome de sua mãe biológica na certidão de nascimento, 

eis que até para abertura de conta bancária se faz necessário o nome da 

mãe, o que tem prejudicado o autor. Ademais, a única herdeira da Sra. 

Maria das Graças Santos, a Sra. Gracinete Santos, concorda com o 

pedido, haja vista que o menor é realmente filho biológico da Sra. Maria 

das Graças e existe vinculo afetivo entre ambos, pois desde o nascimento 

conviveu com sua genitora. PEDIDO - Desse modo, o autor requer: a) A 

citação da requerida, para, querendo, responder à presente ação; b) B) 

sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita. c) seja julgado 

procedente o pedido, para que seja reconhecida a maternidade da Sra. 

MARIA DAS GRAÇAS SANTOS em relação ao autor; d) seja determinado 

ao cartório competente (2° Ofício de Alta Floresta) que proceda a inclusão 

na Certidão de Nascimento do autor do nome de sua genitora, Sra. Maria 

das Graças Santos, bem como inclusão do patronímico da mãe no nome 

do autor: JOHNY VALDIVINO SANTOS, devendo ainda, ser incluido o 

nome da avó materna: TERESA DOS SANTOS. e) d) Oitiva do(a) ilustre 

representante do Ministério Público, para que surta os efeitos 

indispensáveis que o caso requer.

Despacho/Decisão: Vistos.Diante das explanações e documentos 

apresentados nos autos, em caráter excepcional, DEFIRO a citação por 

edital do Requerido.Havendo o decurso do prazo para apresentação de 

resposta pelo requerido citado via edital sem sua manifestação, desde já 

nomeio, como curador especial, o douto Defensor Público com atribuições 

perante a Sexta Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo 

inciso II, do artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente 

para se manifestar no feito.Com a manifestação do curador especial, 

dê-se vista dos autos à autora para manifestar, em 15 (quinze) 

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

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Alta Floresta, 14 de agosto de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 131567 Nr: 6014-74.2015.811.0007

 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: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Gonsalves de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:31618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento das 

custas para distribuição da Carta Precatória de Busca e Apreensão. O 

recolhimento das custas poderá ser feito através da emissão das guias no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online - Primeira 

instância - "carta precatória", bem como para comprovar nos autos o 

pagamento afim de remeter a Carta Precatória diretamente à Distribuição 

da Comarca de Colniza/MT.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109836 Nr: 5364-95.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queiroz e Rezende Ltda-Me, Alexandre 

Servelhere de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HONORIO GONÇALVES DOS 

ANJOS NETO - OAB:18310

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento das 

custas para distribuição da Carta Precatória de Penhora e Avaliação. O 

recolhimento das custas poderá ser feito através da emissão das guias no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online - Primeira 

instância - "carta precatória", bem como para comprovar nos autos o 

pagamento afim de remeter a Carta Precatória diretamente à Distribuição 

da Comarca de Cuiabá/MT.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 99214 Nr: 649-44.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeiranit Madeiras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rebonato & Rebonato Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Moreira de 

Negreiro - OAB:3.530-A

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

OAB:6543/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos conforme decisão de fl. 313, bem 

como para requerer o que entender de direito para o regular 

prosseguimento da ação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143974 Nr: 5186-44.2016.811.0007

 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: Paulo Gonçalves

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do ofício e 

documentos de fls. 90/93, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 95828 Nr: 4212-80.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Vieira dos Santos

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

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

OAB:14.474-A/MT, Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da 

impugnação e documentos de fls. 141/146, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 96765 Nr: 5245-08.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Rodrigo Faria Almeida, Maria José 

de Faria, Wanderson Rodrigo Faria Almeida Tranportes Ltda.

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

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

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestar eventual interesse no prosseguimento do feito, 

apresentando a planilha atualizada do débito, de acordo com os 

parametros fixados na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102069 Nr: 3967-35.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliane Giacomin da Cruz - 

OAB:16.357-O/MT, Marcio Aparecido Spagnolo - OAB:17600/0 - MT

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

Junior - OAB:MT/9415

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do ofício e 

documentos apresentados pelo INDEA/MT, bem como para requerer o que 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 133205 Nr: 6859-09.2015.811.0007

 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: Valdisa Moreira de Souza Marcondes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábrica Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda, 

Domani Distribuidora de Veiculos Ltda, Paloma Distribuidora de Veiculos 

Ltda

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréya Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605/MT, Felipe Gazola Vieira Marques - 

OAB:16.846/A-MT, Giovani Beto Rossi - OAB:14735-B/MT, RODRIGO 

LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129, Thiago Rebellato Zorzeto - 

OAB:14338-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador da corré Fiat 

Chrysler Automóveis do Brasil Ltda, para manifestação nos presentes 

autos acerca da manifestação da requerida Paloma Distribuidora de 

Veículos Ltda de fl. 230 e verso, bem como para requerer o que entender 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114278 Nr: 2726-55.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daruich Hammoud Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Rabecini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Daruich Hammoud Junior - OAB:15564/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Moreno Rubio 

Junior - OAB:SP/170.569

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos, bem como para 

requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105749 Nr: 997-28.2013.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Helena de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da decisão de 

fl. 201 e da certidão de decurso do prazo de fl. 208, bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102325 Nr: 3743-97.2012.811.0007

 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: Elenice Custodia Barra

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

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão de 

fl. 265, bem como para requerer o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108311 Nr: 3759-17.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Energisa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos de Souza Pires

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

Lima - OAB:3127-A/MT

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

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

Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão de 

fl. 146, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 132898 Nr: 6733-56.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Oliveira de Carvalho
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ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8.184-A/MT

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

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

Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente (Seguradora Lider) para manifestação nos presentes autos 

acerca da certidão de decurso do prazo de fl. 176, bem como para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Intimação da Parte Autora

JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

Cod. Proc.: 122326 Nr: 789-73.2015.811.0007

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: Antonia Daline Assunção Alexandre

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 artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 54585 Nr: 6562-80.2007.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jadir Everaldo Strada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Dalastra Bento & Cia Ltda - Me, N B 

Armazens Gerais Ltda

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

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

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

OAB:8341-MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para requerer o 

que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 132230 Nr: 6357-70.2015.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BCV - Banco de Crédito e Varejo S/A

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

Floresta/MT

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Guilherme Carneiro 

Queiroz - OAB:22.230-A

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para 

requerer o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 123425 Nr: 1505-03.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

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

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

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Carneiro 

Queiroz - OAB:22.230-A

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

para manifestação nos presentes autos, bem como para requerer o que 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 155/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO a Portaria nº 108/2018/DF, de 11.6.2018, que 

estabeleceu a Escala de Plantão Regional Mensal desta Comarca para o 

mês de agosto do corrente ano;

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 

10/2016/CM, de 6.5.2016, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro 

Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos 

finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal;

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 108/2018/DF, de 11.6.2018, no 

que tange ao Plantão Judiciário Regional dos Gestores e Oficiais de 

Justiça desta Comarca, nos dias abaixo especificado:

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: Dia 31 de AGOSTO de 2018

Gestor (a)Judiciário (a): NILCELAINE TÓFOLI

Telefone: (66) 99955-4385

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: Dia 31 de AGOSTO de 2018

Oficial (a) de Justiça: DARLEY CHAVES

Telefones: (66) 99988-7755

Art. 2º - Os feitos despachados durante o serviço de Plantão Judiciário, 

deverão ser encaminhados pelo Gestor Judiciário Plantonista ao Cartório 

Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para a devida distribuição, 

encaminhando a Ata do Plantão à Central de Administração (Cap. 1, Seção 

7, item 1.7.11 – CNGC).

Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de 

semana e feriado após o horário final do expediente das sextas-feiras e 

véspera de feriado e terá o seu término no início do horário de expediente 

do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o plantão judiciário do Juiz 

Plantonista da Comarca.

Art. 4º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Corregedor Geral da Justiça, aos Senhores Magistrados, Ministério 

Público, Defensoria Pública, a Subsecção da OAB, aos Senhores 

Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar.

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

Barra do Garças, 16 de agosto de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PORTARIA Nº 154/2018 - Art. 1º - Fica estabelecida a seguinte ESCALA 

DE PLANTÃO para o mês de SETEMBRO de 2018, integrada pelos 

Meritíssimos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça, para 

atender ao Serviço de Plantão Judiciário na Comarca de Barra do Garças 

e no Plantão Regional do Polo IX, que será iniciado na sexta-feira ou 

véspera de feriado após o horário final do expediente, com término na 

sexta-feira seguinte no início do expediente:

* A Portaria nº 154/2018 completa, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Sentença
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PROCESSO N°1664-09.2002.811.0004 (CÓD.32160) 1. Trata-se de uma 

Pedido de Providências protocolado pelo Oficial Registrador do Cartório do 

1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, visando 

averiguar possíveis irregularidades referentes às matrículas n° 26.109-A 

(fl. 43) e 26.109 (fl. 42/V) do CRI de Barra do Garças. 2. Informa o 

registrador que a matrícula n° 26.109 foi encontrada em duplicidade 

numérica, posto que apesar de serem registradas sob o mesmo número, 

protegem áreas distintas, sendo uma localizada na zona rural deste 

município com área de 3.103 ha, e a outra na zona urbana do município de 

Nova Xavantina com área de 375 m². 3. Relata que na matrícula 26.109, 

com área de 3.013 ha, foram constatadas irregularidades quanto ao 

registro existente no R-02, protocolo n° 85.923, pois este não confere com 

os dados do Livro de protocolo daquela serventia, e ainda quanto à 

existência do arquivo de conhecimento referente a este registro. 4. Noticia 

ainda que a matrícula n° 26.109-A, com área de 375 m², foi transferida 

para o Cartório do 1° Ofício de Nova Xavantina, e que o protocolo nela 

existente confere com as anotações constantes no Livro 01 da serventia. 

5. Depreende-se da análise dos autos, que ambas as matrículas foram 

analisadas após levantamento de dados e documentos no Cartório do 1° 

Ofício desta Comarca no ano de 2001, as quais após serem verificadas, 

foram consideradas substancialmente escorreitas (fls. 29/31), e 

devolvidas ao arquivo central da referida serventia. 6. É importante 

salientar que, quando desta averiguação, não foram acostados aos autos 

documentos necessários para uma análise mais aprofundada acerca das 

possíveis irregularidades noticiadas. 7. Com a inicial vieram os 

documentos (fls. 42/57). 8. Após serem solicitados, foram juntados 

diversos documentos (fls. 71/78, 80/81, 83, 86/90, 95/106, 111/112, 

114/115), referentes ao arquivo de conhecimento da matrícula. É o 

relatório. 9. Em razão dos indícios relatados pelo Oficial Registrador às fls. 

01/02, é necessária a análise de toda a cadeia dominial da matrícula, por 

conter supostas irregularidades, e ainda a detecção da existência da 

duplicidade numérica denunciada neste feito. 10. Matrícula n° 26.109 (fl. 

42). A matrícula n° 26.109, com área de 3.013 ha, refere-se a um Título 

Definitivo de um lote de terras, situado neste município e Comarca, no lugar 

denominado "Itanhaen", aberta em 09 de outubro de 1985, constando ser 

proveniente da transcrição n° 9.262, de propriedade primitiva de ROLF 

BALK. Na transcrição nº 9.262 consta averbação de venda para a 

matrícula nº 26.109. 11. Transcrição n° 9.262 (fls. 44/45). O imóvel 

protegido pela transcrição n° 9.262, com área de 3.013 ha refere-se a um 

Título definitivo de um lote de terras, situado neste município e comarca, no 

lugar denominado "Itanhaen", aberta em 29 de abril de 1965. 12. O 

protocolo de n° 48.554, usado no R-01 da matrícula n° 26.109, confere 

com as anotações constantes no livro 01 de protocolo desta serventia. 

Entretanto, o protocolo de n° 85.923, usado no R-02 da mesma matrícula, 

não confere com as anotações constantes no livro de protocolo deste 

cartório, demonstrando inconsistências quanto ao adquirente, onde no 

protocolo, o adquirente tem como nome JOSÉ DUQUES DOS SANTOS, 

enquanto na matrícula aparece o nome do Sr. JERONIMO OLIVEIRA 

MEDEIROS. 13. Cópia do contrato registrado no R-02 da matrícula nº 

26.109, foi solicitado e juntado aos autos às fls. 80/81, e nesta, se verifica 

que foi alienado o imóvel denominado "Itanhaen", tendo de um lado como 

outorgante vendedor o Sr. JOSÉ ANTONIO DA SILVA, e de outro lado, 

como outorgados compradores o Sr. JERONIMO OLIVEIRA MEDEIROS e o 

Sr. DEUSDETE DE OLIVEIRA MEDEIROS. Matrícula n° 26.109-A (fl. 43). 14. 

Quanto à matrícula nº 26.109-A, aberta na Comarca de Barra do 

Garças/MT, verifica-se que o imóvel se refere a um lote de terras, com 

área de 375 m², situado na zona urbana da cidade de Nova Xavantina, 

locado sob n° 13 da quadra 02 do conjunto "E", do Loteamento Nova 

Brasília, aberta em 10 de outubro de 1985, em nome do Sr. NELSON 

BARBOSA DE MORAIS, proveniente da matrícula n° 19.476. 15. 

Posteriormente, a totalidade do imóvel supracitado foi transferida para o 

Cartório do 1° Ofício de Nova Xavantina-MT, sob a matrícula de n° 2.828 de 

ordem do livro 02, em nome de VANILDO FRANCISCO DA SILVA. 16. De 

acordo com o art. 169, caput, da Lei nº 6.015/73, "todos os atos 

enumerados no art. 167 são obrigatórios e efetuar-se-ão no Cartório da 

situação do imóvel", instituindo a regra da territorialidade. 17. Ao comentar 

o artigo 169, da Lei 6.015/73, o doutrinador Walter Ceneviva (2010, item 

425), em sua obra Lei dos Registros Públicos Comentada, assim expressa: 

"Criados novos serviços será aguardada sua efetiva instalação. Nessa 

hipótese a área é atribuída a um novo registrador, mas há período em 

aberto, de espera, até o início de suas atividades, no qual o antigo 

continua a receber os registros. À margem destes ou ao pé das 

matrículas, enquanto subsistirem, continuarão a ser feitas averbações que 

lhes digam respeito, mesmo depois da instalação do novo serviço (art. 

295)." 18. A CNGCE também faz alusão ao tema conforme prescreve o art. 

656, a seguir: Art. 656. Quando for criada nova serventia e, enquanto esta 

não for instalada, os registros continuarão a ser feitos na circunscrição 

que sofreu o desmembramento, não sendo necessário repeti-los na nova 

serventia. 19. Com a transferência da matrícula nº 26.109-A para a 

Comarca de Nova Xavantina – MT, compete à Diretoria do Foro daquela 

comarca decidir sobre irregularidades na matrícula, conforme competência 

definida pelo art. 52, do COJE/MT. 20. A competência é o instituto que 

define o âmbito de exercício da atividade jurisdicional de cada órgão e, 

neste caso, a fiscalização dos Cartórios Extrajudiciais do Município e 

Comarca de Nova Xavantina - MT deve ser exercida pela Diretoria do Foro 

daquela Comarca. 21. Portanto, qualquer que for a decisão acerca da 

análise das possíveis irregularidades existentes na matrícula já encerrada 

nesta circunscrição, não terá a eficácia esperada, uma vez que, os atos 

referentes à movimentação do imóvel já estão sendo realizados na 

matrícula nº 2.828, que está sob a competência do Juiz Corregedor 

Permanente da Nova Xavantina - MT. 22. Diante do exposto, declino da 

competência para conhecer e processar as diligências quanto à matrícula 

de nº 26.109-A, em favor do douto Juízo Corregedor Permanente do Foro 

da Comarca de Nova Xavantina- MT. 23. Portanto, considerada estas 

verificações, conclui-se que a matrícula nº 26.109, com área de 3.013 ha, 

apresenta irregularidades que podem eventualmente culminar em 

cancelamento/anulação e ou retificação, porém, não compete à direção do 

Foro fazê-lo, logo, deve ter a sua pretensão reconhecida em contencioso 

judicial perante o juízo cível competente. 24. Cumpre salientar que a 

Direção do Foro é incompetente para processar e julgar os pedidos de 

nulidade, cancelamento, retificação, restauração e suprimento de registros 

públicos, o que compete aos Juízes de Direito e Substitutos, nos termos do 

art. 51, inciso VI, do COJE. 25. Tanto é 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. 26. No mesmo sentido é o 

artigo 292 da CNGC, que assim disciplina: "Os pedidos de restauração, 

suprimento, retificação, nulidade e cancelamento de registros públicos 

tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, 

incisos VI, do COJE/MT". 27. Portanto, 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. 28. Esse bloqueio seria possível inclusive sem a oitiva 

dos interessados, desde que, presente nulidade de pleno direito, seja 

vislumbrado a possibilidade de novo registro ocasionar danos irreparáveis 

(art. 214, § 3º, da Lei nº 6.015/73). 29. Nesse sentido, veja-se a ementa a 

seguir, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR- BLOQUEIO DE 

MATRÍCULA DE IMÓVEL - PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - 

RECURSO DESPROVIDO. O bloqueio na matrícula de imóvel se insere no 

poder geral de cautela conferido ao juiz pelo art. 798, do CPC, a fim de 

impedir prejuízos decorrentes de eventual alienação de imóvel que possa 

vir a ser considerado bem de terceiro. (TJMT, AI 146682/2013, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014). 30. Assim, cabe à Diretoria do 

Foro a aplicação da medida acautelatória de bloqueio das matrículas, até 

que as irregularidades possam ser sanadas na esfera judicial, objetivando 

evitar prejuízos de difícil ou impossível reparação a terceiros de boa-fé. 

31. Anoto que, ainda que o procedimento previsto no art. 214 da Lei de 

Registros Públicos preveja que "as nulidades de pleno direito do registro, 

uma vez provadas, invalidam¬-no, independentemente de ação direta", o 

reconhecimento judicial delas pelo Juízo Cível competente não pode ser 

dispensado. 32. Acerca do tema, assim se manifesta a Doutrina, in verbis: 

"Assim, observamos que não existe na nossa sistemática atual a 

possibilidade de cancelamento de direito inscrito mediante procedimento 

administrativo, seja ele dentro da esfera da própria serventia, seja ele na 

esfera do Juiz Corregedor Permanente (órgão do judiciário que exerce a 

função fiscalizatória sobre as serventias extrajudiciais em primeiro grau). 

Isto se dá visto que tal cancelamento violaria os princípios do devido 

processo legal e da ampla defesa" (SERRA, Márcio Guerra Registro de 

Imóveis I – Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 401). 33. Tanto é 

assim que o § 1º do próprio artigo citado determina que a nulidade 

somente, será decretada depois de ouvidos os atingidos, e o § 5º prevê 
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que não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver 

preenchido as condições de usucapião do imóvel. 34. Cumpre destacar 

que, a matrícula tem a finalidade de atestar o direito de propriedade, como 

cita o doutrinador Antonino Moura Borges (2009, p. 211), em sua obra 

Registro de Imóveis comentado: "a matrícula traz em si o efeito de 

cristalizar o domínio da propriedade em nome de quem conste no registro 

como dono." 35. Outrossim, o registro de imóveis se baseia nos princípios 

atinentes ao direito registral, objetivando conferir ao cidadão absoluta 

segurança dos atos registrários. Dentre eles, destaca-se o Princípio da 

Continuidade, que pressupõe a existência de uma sequência lógica entre 

os adquirentes e transmitentes do direito real. 36. Com efeito, deve-se 

reforçar que para cada imóvel deve ser aberta uma única matrícula, de 

forma que uma matrícula apenas pode se referir a um imóvel (art. 176, § 

1º, inciso I, da Lei nº 6.015/73), é a orientação fundada no Princípio da 

Unitariedade Matricial ou Unicidade da Matrícula. DISPOSITIVO. 37. 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. 38. Posto isso, no uso do poder geral de cautela, e 

em respeito aos Princípios da Legalidade, Continuidade, Unitariedade e 

Segurança Jurídica dos Registros Públicos, determino o bloqueio da 

matrícula nº 26.109, com área de 3.013 ha – do CRI de Barra do 

Garças/MT, 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. 39. 

Expeça-se, mandado de averbação ao Cartório do 1º Ofício de Barra do 

Garças para proceder à averbação de bloqueio na matrícula nº 26.109 – 

Livro 02. 40. Oficie-se ao Juiz Diretor da Comarca de Nova Xavantina – MT 

encaminhando cópia da presente decisão para conhecimento. 41. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 42. Publique-se a decisão no DJE. 

43. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do Garças, 15 de 

agosto de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO.

PROCESSO Nº:7120-80.2015.811.0004 (CÓD. 205934)PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS. REQUERENTE:CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS. 1. Trata-se de Pedido de Providências 

encaminhado pelo Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra 

do Garças, visando averiguar possíveis irregularidades referente a 

Matricula n° 10.949, noticiando a existência de dois imóveis que possuem 

o mesmo número em áreas distintas. 2. O primeiro imóvel, de matrícula n° 

10.949 com área de 400,00 ha(fls. 04) refere-se a um lote de terras 

designado por Lote n° 37 do Projeto "SÃO MARCOS", está situado no 

Município de Luciara/MT, Comarca de Barra do Garças/MT, com matrícula 

aberta em 22 de novembro de 1979, sendo proveniente da matricula n° 

7.771, constatando-se como proprietário primitivo a FAZENDA PIRES DO 

RIO. Porém, às fls. 6, consta averbação de venda e correção, fazendo 

constar que a venda foi efetivada para a matrícula n,º 12.028 e não 

10.949. 3. O segundo imóvel de matrícula n° 10.949 com área de 450,00 m² 

refere-se a um lote de terras, situado na zona urbana desta cidade, 

localizado no loteamento "Vista Alegre", com matrícula aberta em 22 de 

novembro de 1979, não consta a originária, tendo como proprietário 

primitivo o Sr. FRANCISCO LIRA e sua mulher Sra. ANA DE SOUSA LIRA. 

Originária d0o Registro n.º 13, do livro n.º 8, porém segundo informação 

do interino às fls. 02, no registro n.º 18 não existe averbação de venda 

para a matrícula n.º 10.949. 4. Com a inicial vieram os documentos 

anexados. (fls. 04/14). 5. Depois de solicitados, juntaram-se outros 

documentos aos autos (fls. 25v/28, 29v/36, 46/53, 55/58, 61, 66/68) 

referentes ao arquivo de conhecimento das matrículas. 6. Intimado, o 

Ministério Público manifestou-se (fl. 18) pela requisição dos documentos. 

7. Na matrícula 7.771(fls. 5), a averbação de venda para a matrícula nº 

10.949 foi corrigida para nº 12.028 (fl. 6v). 8. A matrícula nº 10.949 na 

AV-03 foi encerrada (fl. 10). 9. Segundo relato do Oficial Registrador, não 

há averbação do lote 22, quadra N, indicando venda da matrícula 10.949 

(fl. 28); 10. A Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no livro nº 119, 

fls. 173/179 indica desistência das partes, e ainda consta como 

"cancelada" (fl. 29v/32v); 11. Não foram encontrados quaisquer 

documentos indicando o desmembramento da matrícula nº 10.949. (fl. 10 e 

61) na serventia. DECIDO. 12. Feitas as ponderações, inauguraram a 

presente averiguação que pode eventualmente culminar em retificação, 

nulidade ou cancelamento de registro público, logo, deve ter a sua 

pretensão reconhecida em contencioso judicial perante o juízo cível 

competente. 13. Cumpre salientar que a Direção do Foro é incompetente 

para processar e julgar os pedidos de cancelamento dos registros 

públicos, o que compete aos Juízes de Direito e Substitutos, nos termos do 

art. 51, inciso VI, do COJE. 14. Contudo, cabe à Diretoria do Foro a 

aplicação da medida acautelatória de bloqueio das matrículas, até que as 

irregularidades possam ser sanadas na esfera judicial, objetivando evitar 

prejuízos de difícil ou impossível reparação a terceiros de boa-fé. 15. Com 

efeito, deve-se reforçar que para cada imóvel deve ser aberta uma única 

matrícula, de forma que uma matrícula apenas pode se referir a um imóvel 

(art. 176, § 1°, inciso I, da Lei n° 6.015/73), é a orientação fundada no 

Princípio da Unitariedade Matricial ou Unicidade da Matrícula. 16. Diante de 

todo o exposto, denota-se que há no caso dos autos, indícios de 

Duplicidade de Matrícula e Fraude do Registro Público. DISPOSITIVO. 17. 

Diante do exposto, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e item 1.10.17 

da CNGC, declaro a incompetência absoluta desta Diretoria do Foro para 

cancelamento, retificação, suprimento e restauração de Registros 

Públicos, conforme acima fundamentado. 18. Em acréscimo, devido a 

irregularidades apontadas, determino o bloqueio das duas Matrícula nº. 

10.949 tanto com área de 400,00 ha, quanto com área de 450,00 m². 19. 

Expeça-se Mandado de Notificação ao Oficial do Cartório do 1º Ofício de 

Barra do Garças acerca da presente Decisão, cientificando-o que não 

poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo mediante autorização pelo 

Juízo Cível competente. 20. Publique-se presente decisão no DJE. 21. 

Intimem-se. Cumpra-se. 22. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra 

do Garças, 17 de agosto de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ 

DE DIREITO DIRETOR.

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212375 Nr: 10891-66.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Lima Crecêncio

 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: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 09H20MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221673 Nr: 3867-50.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Barbosa Filho

 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: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 08H40MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 
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ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223164 Nr: 4782-02.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Moreira Borges

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 09H00MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236646 Nr: 13901-84.2016.811.0004

 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: Marcio Vorico da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corinta Maria dos Arbués Nery 

- OAB:MT 21.080

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

Silva - OAB:MT 8184-A

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 08H00 MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246369 Nr: 3765-91.2017.811.0004

 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: Anilta Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

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

OAB:26561/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 09H40MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251139 Nr: 7082-97.2017.811.0004

 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: Zeilton Francisco de Lima

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 08H20MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262906 Nr: 14813-47.2017.811.0004

 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: Luciene Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 08H30MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270546 Nr: 1377-84.2018.811.0004

 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: Taila Diene da Silva Fidelis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO - 

OAB:48277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 09H30MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212372 Nr: 10888-14.2015.811.0004
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 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: Rasma Rejany Gomes Miranda Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 10H40MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213860 Nr: 11789-79.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Rosa de Araujo Santos

 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:

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 10H20MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219797 Nr: 2698-28.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pamella Tamilla Oliveira Cardoso

 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: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 11H00MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219805 Nr: 2706-05.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ulises Nascimento da Cruz

 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: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 13H20MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223394 Nr: 4905-97.2016.811.0004

 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: Antonio de Lacerda Moura

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 14H40MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224350 Nr: 5531-19.2016.811.0004

 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: Odethe Farias Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 13H00MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232373 Nr: 10752-80.2016.811.0004

 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: Luciano do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 
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Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pereira Milhomem - 

OAB:17198/MT, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 15H20MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240232 Nr: 16432-46.2016.811.0004

 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: Jessica Adriane Kunz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 14H20MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241466 Nr: 281-68.2017.811.0004

 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: Izaías José de Souza

 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

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 15H00MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251058 Nr: 7030-04.2017.811.0004

 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: Danny Fábio Soares de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 14H00MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252332 Nr: 7871-96.2017.811.0004

 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: Claudio Rosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 16H40MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257055 Nr: 10893-65.2017.811.0004

 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: Janio Rodrigues Cezar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 10H00MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257058 Nr: 10896-20.2017.811.0004

 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: Ailton Carvalho dos Santos

 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:6611
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 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 16H20MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263974 Nr: 15493-32.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ribeiro da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, EDYEN VALENTE CALEPIS - OAB:28442, 

ERNESTO BORGES NETO - OAB:6651-B, FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 13H40MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265081 Nr: 16220-88.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laila Souza Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 15H40MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270799 Nr: 1518-06.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valtiane Ferreira Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835, Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:MT 8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 17H00MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272813 Nr: 2852-75.2018.811.0004

 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: Jânio da Silva Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 16H00MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187585 Nr: 8367-33.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeane Daniel Estrela dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

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

Silva - OAB:MT 8184-A

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 08H50MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191929 Nr: 11661-93.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma de Sousa Freitas

 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

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 
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JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 1020MT, NAS SALAS DE CONCILIAÇÃO, 

ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE DOCUMENTOS 

PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. INFORMO TAMBÉM, 

QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO MÉDICO NOMEADO 

POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO ÀS PARTES 

TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS SERÃO POR ESTA 

CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208939 Nr: 8872-87.2015.811.0004

 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: Ercidio Augusto Nascimento

 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 - 

OAB:OAB/MT 8506-A, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Paulo 

Vinicio Porto de Aquino - OAB:14.250-A, Rodrigo Pouso de Miranda 

- OAB:, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 09H20MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214244 Nr: 11996-78.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denubes Rodrigues dos Santos

 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:6611

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 13H40MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223165 Nr: 4783-84.2016.811.0004

 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: Justo Xavier Brito

 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:6611

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 15h00MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223379 Nr: 4892-98.2016.811.0004

 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: Vilmar Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

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

Silva - OAB:MT 8184-A

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 08H40MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239330 Nr: 15750-91.2016.811.0004

 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: Lucas Sousa Figueiredo

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

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

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 09H00MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241467 Nr: 282-53.2017.811.0004

 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: Evaristo Martins Rezende

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 10H40MT, NAS SALAS DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 26 de 785



CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243702 Nr: 1864-88.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Rodrigues Montalvão

 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: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 07H00MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255193 Nr: 9727-95.2017.811.0004

 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: Alexandre Henrique Neves da Silva

 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

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 07H20MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257057 Nr: 10895-35.2017.811.0004

 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: Marloan Tavares Roldão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 08H30MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257175 Nr: 10979-36.2017.811.0004

 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: Arthur Gonçalves Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

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

Silva - OAB:MT 8184-A

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 08H20MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258051 Nr: 11502-48.2017.811.0004

 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: José Correia Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 07H40MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258566 Nr: 11860-13.2017.811.0004

 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: Idenio Divino Teodoro Silva, Gervalina Maria de Jesus 

Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 13H00MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 
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ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259075 Nr: 12226-52.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jheique Santos Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 17H00MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259311 Nr: 12413-60.2017.811.0004

 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: Celia Cristina Borges Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 07H00MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259670 Nr: 12659-56.2017.811.0004

 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: Valter Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 15h20MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259671 Nr: 12660-41.2017.811.0004

 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: Adenaldo Lopes do Couto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

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

Silva - OAB:MT 8184-A

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 11H00MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261654 Nr: 14027-03.2017.811.0004

 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: Divino Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 13H20MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261655 Nr: 14028-85.2017.811.0004

 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: Suely Fernanda Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

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

Silva - OAB:MT 8184-A

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 16H00MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 28 de 785



 Cod. Proc.: 261941 Nr: 14220-18.2017.811.0004

 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: Eva Maria de Souza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

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

Silva - OAB:MT 8184-A

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 16h40MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262237 Nr: 14397-79.2017.811.0004

 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: Euclébio dos Santos Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 08H00MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264124 Nr: 15587-77.2017.811.0004

 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: Vilmanilson Alves de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Capemisa Seguradora de Vida e Previdência 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo de Lima Paulo - 

OAB:26068/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 14h40MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270319 Nr: 1228-88.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kênio Paulo dos Santos Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, ERNESTO BORGES NETO - OAB:6651-B, 

FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 16h20MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270800 Nr: 1519-88.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO RODRIGUES DE MELO

 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:

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 07H10MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272810 Nr: 2849-23.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Faustino Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 10H00MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275074 Nr: 4127-59.2018.811.0004

 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: UENIA LEITE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 
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Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 10H10MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277062 Nr: 5453-54.2018.811.0004

 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: Herick Bruno Mattos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 14H20MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277117 Nr: 5484-74.2018.811.0004

 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: Célio Tiagos de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 07H30MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279035 Nr: 6652-14.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 09H10MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279037 Nr: 6654-81.2018.811.0004

 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: Antônio Gomes da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 09H40MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDA DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTA CUSTEADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191929 Nr: 11661-93.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma de Sousa Freitas

 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

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 10H20MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDO DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTAS CUSTEADAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258052 Nr: 11503-33.2017.811.0004

 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: Elvis Abreu Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

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

Silva - OAB:MT 8184-A

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 10H20MT, NAS SALAS DE 
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CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDO DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTAS CUSTEADAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274361 Nr: 3717-98.2018.811.0004

 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: Laine Rhaymora Moreira de Sousa Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SOLICITO O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA PARA 

PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO DPVAT, FIRMADO ENTRE ESTE CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SEGURADORA LÍDER, NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 10H20MT, NAS SALAS DE 

CONCILIAÇÃO, ACOMPANHADO DA PARTE REQUERENTE, MUNIDO DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS E EXAMES MÉDICOS JÁ REALIZADOS. 

INFORMO TAMBÉM, QUE HAVERÁ PERÍCIA GRATUÍTA REALIZADA PELO 

MÉDICO NOMEADO POR ESTE JUÍZO E CASO QUEIRAM, É FACULTADO 

ÀS PARTES TRAZEREM ASSISTENTE TÉCNICO, CUJAS DESPESAS 

SERÃO POR ESTAS CUSTEADAS.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260034 Nr: 12949-71.2017.811.0004

 AÇÃO:  Inc idente  de  Imped imento-> Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Muhammad Nayef Muhammad Lemun

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÓTICA SANTA TEREZINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Nadi 

Terezinh Martini , para que devolva os autos acima epigrafados em até 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do 

novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

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): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262647 Nr: 14652-37.2017.811.0004

 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: Mirlei Brito Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Rodrigues 

Felisbino Nogueira - OAB:20279/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255246 Nr: 9756-48.2017.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LhPdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidney Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653, Walter George Ramalho de Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum). 2.Assim, INTIME-SE a parte apelada/requerid para 

apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

§1º, art. 1.010, CPC/2015. 3.Havendo questões preliminares arguidas em 

contrarrazões, INTIME-SE a parte apelante para, querendo, manifestar-se 

em 15 (quinze) dias a respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015. 

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161955 Nr: 2964-54.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Fernandes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226087 Nr: 6534-09.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLMdS, TMBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Adriano Machado - 

OAB:MT 17.542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239557 Nr: 15932-77.2016.811.0004

 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: Simone Silva Santos Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Avenida S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA CRISTINA BAGGIO 

DE CARVALHO RICHTER - OAB:4676

 11.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o 

mérito da demanda, nos termos do art.487, I, CPC/2015.12.Em razão da 

sucumbência, CONDENO a autora no pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o valor da 

condenação, com fulcro no art.85, §2º, CPC, verbas que ficam sob a 

condição suspensiva de exigibilidade, visto que beneficiário da gratuidade 

da justiça, fl.19 (art.98, §3º, CPC/2015).13.Dada a litigância de má-fé, 

CONDENO a autora no pagamento de multa no valor de 5% sobre o valor 

da causa, nos termos dos arts.80, II, e 81, ambos do CPC/2015, que não 

fica abrangida pelo benefício da gratuidade da justiça (art.98, §4º, 

CPC/2015).14.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 216577 Nr: 800-77.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Alves Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:4246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Hyggor Virgilio Ferreira Costa - OAB:16673-E/MT, 

Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 9.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o 

mérito da demanda, nos termos do art.487, I, CPC/2015.10.Dada a 

sucumbência, CONDENO o autor no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art.85, §2º, CPC/2015.11.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206511 Nr: 7459-39.2015.811.0004

 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: J. H. Lima Goes - Me, Joel Hipolito Lima Góes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Embora tenha sido decidido pela possibilidade de julgamento do feito no 

estado em que se encontra, após proceder-se a uma análise acurada no 

sistema Apolo para a verificação das execuções fiscais contra a parte 

autora, percebeu-se que na 3ª Vara Cível desta comarca tramita a 

execução fiscal de CÓD.201173, que foi primeiramente distribuída e que 

tem por objeto exatamente a CDA objurgada, n.20141655.

2.Verifica-se, pois, em tese, a ocorrência de conexão, com consequente 

prevenção daquele juízo.

3.Nesse viés, a fim de evitar futura alegação de nulidade em decorrência 

de decisão surpresa, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4.Decorrido o prazo, conclusos para decidir acerca da competência. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 96911 Nr: 1885-11.2010.811.0004

 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: Nelli Scherer

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos.

1.MANTENHO a decisão objurgada por seus próprios fundamentos. 

OFICIE-SE ao E. Tribunal de Justiça com as informações pertinentes.

2.Quanto ao pedido de fls.698/699, sem razão o exequente, já que o 

depósito foi feito em 1º/12/2017, fl.604, e não em 04/12/2017. Assim, 

tendo em vista a tempestividade do depósito, INDEFIRO o pedido de 

prosseguimento quanto aos honorários e à multa.

3.Ademais, AGUARDE-SE o julgamento em definitivo do RAI 

1011130-94.2017.8.11.0000, a fim de se deliberar sobre a necessidade ou 

não de revisão do cálculo há muito homologado.

4.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246117 Nr: 3626-42.2017.811.0004

 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: Maria Vicentina Raggiotto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 11.Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o 

mérito da demanda, nos termos do art.487, I, CPC/2015, e, por 

consequência, CONDENO a autora no pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o valor 

atualizado da causa, pelo IPCA, nos exatos termos do que dispõe o art.85, 

§2º, CPC/2015, verbas que ficam sob a condição suspensiva de 

exigibilidade, nos moldes do art.98, §3º, CPC/2015, já que beneficiária da 

gratuidade da justiça, fl.82..12.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181350 Nr: 3216-86.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Roberto Ribeiro de Paula, Selma Cândido Cardoso 

de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Goiânia - Cooperativa de Trabalho 

Médico de Goiânia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR LIMA ALVES SIQUEIRA - 

OAB:21.004-e, Luiz Otaviano de Vasconcelos Campos - 

OAB:33204/GO, Marcelo Domingos de Souza - OAB:38076, Roberta 

Soares São José - OAB:GO 31.848, Suellen Coelho Benicio - 

OAB:Oab/GO 26.089, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 Vistos.

1. Tendo em vista o teor da petição de fls. 504/505, bem como da decisão 

de fl. 499, INTIME-SE a parte autora para que se manifeste requerendo o 

que entender de direito, bem como sobre a possibilidade de extinção do 
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presente cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241840 Nr: 573-53.2017.811.0004

 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: ALGGK, Ana Carolina Gonçalves Gosler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cindy Schossler Toyama - 

OAB:22104/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Pollyana Machado de Moraes Varjão - 

OAB:MT 14.025, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais 

Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 Vistos

1.Cuida-se de pedido objetivando o fornecimento de vaga em creche. A 

liminar foi deferida, fls.32/33, e a defesa veio às fls.37/41, salientando a 

inexistência de interesse de agir. Saneado o processo, fl.60, os autos 

vieram-me conclusos para sentença.

2.Com efeito, realmente verifica-se trâmite processual desnecessário, e o 

processo deveria ter sido fulminado já por ocasião da decisão concessiva 

de tutela de urgência. Isso porque antes daquela decisão já havia a notícia 

de que a vaga vindicada fora fornecida, fls.28/31.

4.Vale registrar que por ocasião do ajuizamento da demanda a parte 

sequer comprovou a recusa do ente público, que, tão logo instado pelo 

juízo, informou a matrícula da infante.

5.Tem-se, pois, nítida falta de interesse de agir superveniente, razão por 

que JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos 

do art.485, VI, CPC/2015.

6.Em atenção ao princípio da causalidade, CONDENO a autora no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO 

em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no art.85, §3º e 8º, 

CPC/2015, verbas que ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade, 

já que beneficiária da gratuidade da justiça, fl.33.

7.Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 72573 Nr: 5813-72.2007.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cosmo Porfírio Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adeli Martins Madruga - 

OAB:2.342-A/MT, ÊNIO SOLER DO AMARAL JÚNIOR - OAB:SP 172.787, 

Freudes Dias Carneiro - OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GÓES GUITTI - 

OAB:10.320-B/MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, via 

matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados às fls. 285/286.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

Ainda, se for o caso, intima-se a parte autora para fornecer os dados 

bancários da pessoa a ser beneficiada com eventual expedição de alvará, 

bem como seu(sua) CPF/CNPJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197121 Nr: 1941-68.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLWB, KFW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayane da Cruz Machado - 

OAB:19.902 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Yvanhoe Braga 

Moura - OAB:25325/O/MT, Clever Carmo Silva Neto - 

OAB:24083-0/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, via 

matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados às fls. 146/169.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 85911 Nr: 9022-15.2008.811.0004

 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: Alaerte Miranda Filho, Diango Miranda dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcy da Luz Pinheiro, Benedita Carvalho 

Pinheiro, MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA, Antônia Auxiliadora Melo, 

Marlene Rodrigues Lira, Câmara dos Dirigentes Lojistas, Luiz Claudino da 

Silva, Luiz Randt, Carlos Erivalton Pereira Carvalho, Elizabeth Moreira 

Randt, Lindomar Farias Santos, Humberto Henrique Valoes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a Gabriel 

Gonçalves dos Reis) , para que devolva os autos acima epigrafados em 

até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, 

§2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

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): 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:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC: Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita.

 § 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas 

no Juízo deprecante.

 § 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 
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deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283537 Nr: 9226-10.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juracy Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Omar da Silva Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de inventário do falecido OMAR DA SILVA MORAES.

2. DETERMINO o processamento sob o rito de arrolamento sumário, 

consoante art. 664, CPC/2015.

3. NOMEIO como inventariante a requerente JURACY PEREIRA DA SILVA, 

independentemente de compromisso, nos termos do art. 660, CPC/2015.

4. INTIME-SE a inventariante para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

a relação de herdeiros (atentando-se a apresentação do endereço da 

ascendente do falecido) e bens, com seus respectivos valores, o plano de 

partilha e as Certidões Negativas das Fazendas Públicas Municipal, 

Estadual e Federal (art. 664, §5º, CPC/2015).

5. Feitas as declarações, com cópia, CITEM-SE o cônjuge, o companheiro, 

os herdeiros e os legatários e INTIMEM-SE as Fazendas Públicas, o 

Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o 

testamenteiro, se houver testamento. O cônjuge ou o companheiro, os 

herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, observando-se o 

disposto no art. 247, CPC/2015, devendo, ainda, ser publicado edital, nos 

termos do inciso III do art. 259, CPC/2015 (art.626,§1º, CPC/2015).

6. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art.98 e 99, §§2º e 3º, 

CPC/2015.

7. Após, venham-me aos autos conclusos.

8. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 47481 Nr: 384-95.2005.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Licori & Silva Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Carlos dos Santos Silva Junior - 

OAB:21662/MT

 Vistos.

1. Os documentos de fls. 196/198 evidenciam que o valor bloqueado de R$ 

697,45 (seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos) 

em conta do executado CLEMENTE DOS SANTOS SILVA é proveniente de 

aposentadoria, razão pela qual o desbloqueio é medida que se impõe, nos 

termos do art. 833, IV, CPC/2015.

 2.Portanto, DEFIRO o desbloqueio. Cumpra-se, devolvendo o montante 

constrito e eventuais acréscimos ao executado e, se necessário, 

EXPEÇA-SE alvará.

3. Após, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284438 Nr: 9739-75.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAC, JLCK, JECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ubiratan Barroso de Castro 

Junior - OAB:MT 20394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Antes da análise do pedido de alimentos provisórios, INTIME-SE a parte 

autora para se manifestar acerca dos documentos de fls.81/165, uma vez 

que não aparentam ser relativos ao feito a ser analisado, bem como para 

apresentar faturamento liquido do requerido tendo em vista que o valor 

apresentado a fl.64 trata-se de faturamento bruto, impossibilitando a 

valoração dos alimentos provisórios.

2.FIXO o prazo de 05 (cinco) dias.

3.Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235121 Nr: 12833-02.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto Rodrigues Duarte

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244154 Nr: 2180-04.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Poliany Figueiredo Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Torixoréu -MT, Valdemar 

de Oliveira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Nunes de Souza Filho - 

OAB:MT 15.027 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 VISTOS.

1. O STF assentou, em regime de Repercussão Geral, no RE 669.367/RJ, 

que o impetrante pode desistir do Mandado de Segurança a qualquer 

tempo, independentemente de anuência da parte contrária, e mesmo que 

tenha sido proferida decisão de mérito. (STJ - AgRg na DESIS no 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 594.002 – BA – Dje: 11.03.2015)

2. Assim, tendo em vista que a Autoridade Impetrada juntou aos autos uma 

declaração de desistência subscrita pela Impetrante e cópia da Portaria nº. 

105/2017, de 19.06.2017 que a exonerou do cargo de Secretária de 

Gabinete (fls. 266/267) e, objetivando evitar qualquer alegação de 

nulidade, INTIME-SE a parte Impetrante, por meio de seu advogado, para 

que ratifique a intenção de desistência do pleito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de concordância tácita.

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

volte-me concluso para ulterior deliberação.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206584 Nr: 7483-67.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Alves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elmo da Rocha Aires, Juliano Pereira de 

Almeida, Washington Luiz Alves Tito, José Batista de Sousa, José Batista 

de Sousa, Raphael de Sousa Alves Tito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:MT 19048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 41.Diante do exposto, uma vez que a parte Autora demonstrou o 

preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para a usucapião 
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extraordinária, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a 

aquisição do domínio útil pelo INSTITUTO DA USUCAPIÃO, dos imóveis 

descritos na inicial, quais sejam os lotes urbanos:? nº. 14, com área de 

450m², protegido pela Matrícula nº. 68.385 (fls. 38); ?nº. 15, com área de 

450m² (fls. 28);?nº. 16, com área de 437,50m², protegido pela Matrícula nº. 

68.386 (fls. 39);?nº. 17, com área de 450m², protegido pela Matrícula nº. 

68.400 (fls. 40); e?nº. 18, com área de 450m², protegido pela Matrícula nº 

68.401 (fls.41), ?Todos eles locados na quadra 42, da Avenida Perimetral 

no Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Barra do Garças, com registro 

no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, em favor da parte 

Autora, BENEDITO ALVES FERNANDES, nos termos do art. 550, CC/1916 

c/c art. 1.238 e 2.028, do CC/2002, ressalvados os direitos de terceiros 

não citados.42.Por consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução 

de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015.43.CONDENO a parte 

Requerida no pagamento das Custas e Honorários Advocatícios, que FIXO 

em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, 

CPC/2015, verbas que ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade 

durante 05 (cinco) anos, uma vez que DEFIRO os benefícios da gratuidade 

da justiça aos Requeridos (art. 98, §3º, CPC/2015).44.Transitada em 

julgado, EXPEÇA-SE o competente mandado para registro do domínio em 

favor da parte Autora junto ao CRI local, satisfeitas as obrigações 

fiscais.45.Expeça-se o necessário. 46.Após, PROCEDA-SE às baixas e 

anotações necessárias e ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235151 Nr: 12854-75.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiana Marlla Lima Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 33.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito da demanda nos termos do art. 487, I, CPC/2015, CONCEDO a 

ordem almejada e, por consequência, DETERMINO ao Prefeito do Município 

de Barra do Garças-MT a nomeação da Impetrante, TATIANA MARLLA 

LIMA MORAES, para o cargo de Assistente Social (CÓD.04 – Secretaria 

de Saúde), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da adoção das 

medidas necessárias ao cumprimento da tutela específica (arts.139, IV, e 

536, CPC/2015.34.RATIFICO a liminar anteriormente deferida às fls. 

67/69.35.Após o prazo de recurso voluntário das partes, DETERMINO a 

remessa dos autos para reexame necessário da sentença, nos termos do 

art. 14, §1º, da Lei 12.016/2009.36.SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, 

conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual e art. 25, da Lei 

12.016/2009.37.Ciência ao Ministério Público. 38.Após o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

39.Expeça-se o necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274265 Nr: 3660-80.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Germano comércio de Frutas e Verduras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Rempel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor de Oliveira Cardoso - 

OAB:41397/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido de reconsideração, uma vez que não há previsão 

desta ferramenta em nosso ordenamento jurídico, existindo outro 

instrumento hábil à reformda da sentença. Ademais, foi condecido prazo 

ao autor para emendar a inicial, e este deixou seu prazo correr sem 

manifestação.

2. De antemão, DEFIRO o desentranhamento das notas promissórias e a 

respectiva entrega ao autor.

 3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246791 Nr: 4077-67.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJdSA, JdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPAW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYKE BRENDON BORGES - 

OAB:21.498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Cuida-se de execução de alimentos proposta por ANA JULIA DOS 

SANTOS ALMEIDA, representada por sua genitora JEOVANICE DOS 

SANTOS SILVA, em face de JOÃO PAULO ALMEIDA WANDERLEY, sob o 

rito do art. 528, CPC/2015.

2. À fl. 21 o executado foi citado e intimado para pagar o débito, no prazo 

de 03 (três) dias. O prazo decorreu sem pagamento voluntário, de forma 

que as partes e o Ministério Público pugnaram pela prisão civil do 

executado.

3. Decretada sua prisão civil, às fls. 26/27, o executado quitou totalmente 

o débito, conforme comprovante de transferência de fl. 33.

 4. Intimada a se manifestar acerca do pagamento, bem como do interesse 

em dar prosseguimento no feito, a parte autora quedou-se inerte, 

conforme fls. 41/42 e 48/51.

 5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Conforme informação retro, o débito cobrado em juízo fora realmente 

quitado pelo executado. A parte exequente, mesmo intimada, não se 

manifestou, ficando caracterizada sua concordância tácita.

 7. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, considerando 

a satisfação do débito cobrado, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, CPC/2015.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

9. CONDENO o executado no pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o valor atualizado da causa, 

com fundamento no art. 85, §2º, CPC/2015.

10. 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.: 264965 Nr: 16150-71.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO MOREIRA LAUREANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Conforme decido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos 

Especiais Repetitivos de números 1.692.023, 1.699.851 e EREsp 

1.163.020, DETERMINO a suspensão do processo, até o enfrentamento da 

matéria por aquela Corte Superior.

2.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167298 Nr: 10065-45.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Leite Portilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a informação de fl. 195, NOMEIO como perito em 

substituição o Contador JORGE BLADEMIR DE SOUZA, que pode ser 

localizado na Rua Waldir Rabelo, nº. 1312, em Barra do Garças; pelos 
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telefones 66-3401-6145 e 66-99234-6315 ou pelo e-mai l : 

blademir@hotmail.com, sendo que o perito servirá escrupulosamente no 

desemprenho de seu encargo, independentemente de compromisso legal, 

nos termos do art. 464 e ss., do CPC/2015.

 2. Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, cabe 

ao Estado o pagamento dos honorários periciais, os quais FIXO em R$ 

600,00 (seiscentos reais), com base no Art. 2º, I, da Resolução nº 

232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

3. No caso de aceitação da nomeação, EXPEÇA-SE certidão em favor do 

perito para recebimento de seus honorários junto ao Estado de Mato 

Grosso, a qual vale como título executivo judicial (art.515, V, CPC/2016).

4. INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e 

apresentarem os quesitos, em 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, CPC/2015).

5. Após, 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.

6. Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos 

eventualmente indicados, com URGÊNCIA.

7. 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.

8. Ademais, DETERMINO o desentranhamento do ofício de fls. 183/189 e 

sua entrega a quem o protocolou.

 9. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223200 Nr: 4808-97.2016.811.0004

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Mariano de Castro 

Silva - OAB:MT 19.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - 

OAB:MT-19638

 SENTENÇA.

1. Trata-se de Ação de Alimentos c/c Pedido de Visita Assistida ajuizada 

por JORGE ANTÔNIO ALMEIDA, representando seus filhos menores em 

face de ROSIENE SILVA.

2. As partes compuseram-se no que tange aos alimentos e a guarda dos 

filhos (fls. 362/364), de modo que a guarda da menor, ANA CAROLINA, 

permanecerá com o genitor, que arcará com a responsabilidade pela 

integralidade de seu sustento. O menor, RAFAEL, passará por período de 

adaptação junto à genitora que ficará responsável pela integralidade das 

despesas com o filho, de modo a manter o mesmo padrão de vida 

proporcionado pelo genitor. Após o período de adaptação e, havendo 

manifestação do infante nesse sentido, a guarda passará à genitora. 

Quanto às visitas não foi imposta nenhuma restrição, sendo que os 

períodos de férias serão divididos em igual proporção entre os genitores. 

Acordaram, também, com relação aos alimentos em atraso de modo a por 

fim ao presente feito e ao feito de Guarda - Cód. 222995, em apenso. Por 

fim, requerem às fls. 360/361, a homologação do acordo entabulado.

 3. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela homologação 

judicial do termo de acordo, com fulcro no art. 487, III, “b”, CPC/15 (fls. 

366).

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Considerando que as partes são maiores e capazes, compuseram-se 

amigavelmente e que a avença atende aos interesses das crianças, 

HOMOLOGO O ACORDO celebrado às fls. 362/364, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

CPC/2015.

6. SEM custas e honorários.

7. TRANSLADE-SE cópia desta sentença para os autos de Guarda – Cód. 

222995, em apenso.

8. EXPEÇA-SE o necessário. Após, proceda-se às baixas e anotações 

necessárias e ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

9. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 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

 12.Diante do exposto, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa 

destes autos à 3ª Vara Cível desta Comarca, devendo ocorrer a reunião 

deste feito ao processo de Cód.262254, a fim de que as aludidas lides 

sejam julgadas simultaneamente, nos termos dos art. 55, §3º, do CPC, 

visando assim evitar julgamentos contraditórios ou conflitantes acerca dos 

mesmos objetos.13.DETERMINO o cancelamento da audiência de 

conciliação aprazada pela decisão de fls.61/62.14.Proceda Srª Gestora as 

baixas e anotações necessárias.15.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282304 Nr: 8469-16.2018.811.0004

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thierry Whygor Marques Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carvalho Neto & Silva Ltda, João Batista 

Carvalho Neto, Vale do Araguaia Imóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Diante do exposto INDEFIRO os seguintes pedidos feitos em sede de 

tutela:a)desconsideração inversa de personalidade jurídica;b)a penhora 

online via BACENJUD de ativos em contas bancárias das empresas;c)a 

penhora via RENAJUD de veículos em nome das empresas;d)a penhora de 

50% via INFOJUD dos bens imóveis em nome das empresas. 12.CITE-SE o 

sócio da empresa requerida para se manifestar e requerer as provas que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante art. 135, 

CPC/2015.13.Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 151623 Nr: 1839-85.2011.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thierry Whygor Marques Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Carvalho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Compulsando os autos verifico que ainda não foi realizado o 

determinado nos itens 12 e 13 da decisão proferida às fls. 99/100.

2. Assim, cumpra-se conforme decisão retro.

3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272273 Nr: 2482-96.2018.811.0004

 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: Niverson Mendes Duarte, APARECIDA MARIA DE 

SOUZA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Francisco Rosa, Luzia Moraes Rosa, 
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TERCEIROS INCERTOS E NÃO SABIDOS, DELZUITA MACHADO 

COUTINHO, Alice Carvalho da Silva, Romeu Aguiar Belém

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para 

que no prazo de 5 dias, se manifeste acerca da certidão negativa do 

Oficial de Justiça quanto a confinante Alice Carvalho da Silva; no mesmo 

prazo se manifeste acerca das cartas de citação enviadas a Luzia 

Moraes Rosa e José Francisco Rosa, devolvidas pelos Correios por 

motivo "ausente 3 vezes" e, também no prazo de 5 dias, se manifeste 

acerca da petição da Advocacia-Geral da União de fls. 32 e verso.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242589 Nr: 1128-70.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio da Cruz - ME, Marcos Antônio 

da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1128-70.2017.811.0004, Protocolo 242589, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245285 Nr: 3015-89.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denison David de Oliveira & Cia Ltda, MARIA 

AUXILIADORA DE FREITAS LACERDA, DÉNISON DAVID DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3015-89.2017.811.0004, Protocolo 245285, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5011 Nr: 175-10.1997.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ELÉTRICA BERETA LTDA, João Batista 

Mendes de Almeida, Eutália Amaral da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

175-10.1997.811.0004, Protocolo 5011, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249429 Nr: 5799-39.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carboni, Maria Aparecida Carboni Souza, MARIA 

REGINA APARECIDA CARBONI, Julio Cézar Carboni Silva, Nerza Pereira da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Carboni, Espólio de Marcio 

Aparecido Carboni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

5799-39.2017.811.0004, Protocolo 249429, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169296 Nr: 1326-49.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Rezende da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1326-49.2013.811.0004, Protocolo 169296, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245578 Nr: 3275-69.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO VANDRE LUIZ PEREIRA, 

Sebastião Vandre Luiz Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3275-69.2017.811.0004, Protocolo 245578, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211865 Nr: 10591-07.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Interrogação Indústria e Comércio de 

Confecções Ltda, Faruk Said Haj Abdallah Iah Awwad, Daes Said Haj 

Abdallah Awwad

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:, Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

10591-07.2015.811.0004, Protocolo 211865, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85869 Nr: 9053-35.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Alimentos Popular Ltda, Pedro 

Silva Lima, Marta Araújo de Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

9053-35.2008.811.0004, Protocolo 85869, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38404 Nr: 80-33.2004.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chamagás Revendedora de Gás Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:6613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

80-33.2004.811.0004, Protocolo 38404, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166520 Nr: 9008-89.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de CASEMIRO ALVAREZ FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VINICIUS VICENTIN 

PETRAFEZA - OAB:86850

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

9008-89.2012.811.0004, Protocolo 166520, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223603 Nr: 5020-21.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA, Alfredo 

Ervino Scholl, Maria Lucia Okada Scholl

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

5020-21.2016.811.0004, Protocolo 223603, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164828 Nr: 6703-35.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. de Jesus Farias - ME, Silvana de Jesus 

Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6703-35.2012.811.0004, Protocolo 164828, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164841 Nr: 6717-19.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalves da Cunha & Silva Filho Ltda, 

Jesusmar Gonçalves da Cunha, João Moreira da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalva Rodrigues Ferreira da 

Silva - OAB:GO 9.467

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6717-19.2012.811.0004, Protocolo 164841, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181303 Nr: 3176-07.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geneci Ferreira das Chagas, Vicente Alves das Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Administração de 

Mato Grosso, Estado de Mato Groso, Taiane Santos Chagas, HYAN ROSA 

CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATRICE PEREIRA DA SILVA 

GOMES - OAB:9641/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3176-07.2014.811.0004, Protocolo 181303, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25013 Nr: 285-67.2001.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERMO A. OLIVEIRA - ME.

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

285-67.2001.811.0004, Protocolo 25013, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256291 Nr: 10411-20.2017.811.0004

 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: Maria José Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Imobiliária e Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandra Ribeiro de Souza 

Nunes - OAB:21.708/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

10411-20.2017.811.0004, Protocolo 256291, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262463 Nr: 14537-16.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Alberto Pallazzo de Melo, Alcineia Cintia 

Palazzo de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943

 Vistos.

1. Tendo em vista que os executados compareceram espontaneamente 

nos autos, bem como que apresentaram embargos à execução em 

13/11/2017 (Cód.265385), DOU-OS POR CITADOS, nos termos do art.239 

,§1º, do CPC.
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2. Deixo de apreciar os pedidos formulados pelo executado à fls.59/83, no 

que concerne à suspensão da execução, conquanto que os mesmos 

foram analisados através dos embargos à execução opostos – 

Cód.265385.

3. Ainda, considerando que não houve a atribuição de efeito suspensivo 

aos embargos à execução de Cód.265385 e, ante ao decurso de prazo 

para o executado saldar a dívida exequenda, conforme assinalado à fl.56, 

DEFIRO o pedido formulado pelo Banco credor às fls.86/88 e, via de 

consequência, DETERMINO a realização de penhora por meio do Sistema 

Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

4. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

5. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13992 Nr: 84-46.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Xodó Confecções Ltda, Jucilene Belmiro 

Garces, Valdeir Rosa Garces

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAFAYETTE GARCIA N. 

SOBRINHO - OAB:6842-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carrijo Freitas - 

OAB:11395/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

84-46.1999.811.0004, Protocolo 13992, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197331 Nr: 2090-64.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRUS CELULARES E INFORMÁTICA LTDA, 

Laeco Alves Melo, Cezar Junqueira Alves Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2090-64.2015.811.0004, Protocolo 197331, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20832 Nr: 500-77.2000.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chamagás Revendedora de Gás Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:6613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

500-77.2000.811.0004, Protocolo 20832, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21978 Nr: 535-03.2001.811.0004

 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 ELÉTRICA BERETA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAFAYETTE GARCIA N. 

SOBRINHO - OAB:6842-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Aires Cirineu Neto - 

OAB:MT 4.451-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

535-03.2001.811.0004, Protocolo 21978, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196996 Nr: 1840-31.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. F. Santos Cimento Ltda, Antônio Ferreira 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:, Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1840-31.2015.811.0004, Protocolo 196996, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176337 Nr: 10295-53.2013.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Moreira da Silva Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalva Rodrigues Ferreira da 

Silva - OAB:GO 9.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

10295-53.2013.811.0004, Protocolo 176337, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184366 Nr: 5774-31.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusimar Rodrigues Noleto

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

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

OAB:MT 13.179-B, Francisca de Sá - OAB:16.391/MT

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

de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

5774-31.2014.811.0004, Protocolo 184366, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36039 Nr: 647-98.2003.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORIFICO NUTRISAL, Ênio José Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 
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647-98.2003.811.0004, Protocolo 36039, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 200727 Nr: 4222-94.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto Xingu - Sicrédi Alto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARSO RODRIGUES OLIVEIRA COSTA 

01302423142 – MEI, Tarso Rodrigues Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 106 e DETERMINO a suspensão da execução 

pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a prescrição 

(art. 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. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173126 Nr: 6283-93.2013.811.0004

 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: André Luiz de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra-Previ - Fundo Contábil do Município de 

Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Tibério - OAB:MT 

12.498-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7.255, LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA - OAB:15784, 

MAYKON PEREIRA ARAUJO - OAB:20068/O, Tânia de Fátima Fante 

Cruz - OAB:MT 3.378

 16.Desta maneira, com fundamento no art.373, §1º, CPC/2015, ATRIBUO 

A PARTE REQUERIDA o ônus de comprovar sobre o quadro de saúde do 

requerente, bem como sobre eventual incapacidade para o 

labor.17.Consigno que a parte requerida ficará incumbida pelo 

adimplemento dos honorários periciais , uma vez que invertido o ônus da 

prova, inverte-se como consectário lógico o ônus econômico para custear 

a sua produção. Ressalto que o pagamento dos referidos honorários se 

trata de ônus e não de obrigação imputada à parte demandada e, caso 

não se interesse na produção da referida prova, basta que não efetue o 

pagamento das despesas e arque com o ônus da sua conduta.18.Ainda, 

tendo em vista que houve a aceitação da nomeação e apresentação dos 

honorários à fl.119, INTIME-SE a parte requerida, pelo prazo de 05 (cinco) 

dias, para que deposite os valores relativos aos honorários.19.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.20.Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os 

a s s i s t e n t e s  t é c n i c o s  e v e n t u a l m e n t e  i n d i c a d o s ,  c o m 

URGÊNCIA.21.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.22.O pedido de prova testemunhal será 

deliberado em momento ulterior a produção de prova pericial. 

23.Expeça-se o necessário. Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244951 Nr: 2732-66.2017.811.0004

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildercy Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Veneranda Ferreira Alves, E. L. Esteves 

Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Vistos.

1. Ao considerar que não fora dada oportunidade do oposto E.L. Esteves 

Imobiliária se manifestar nos autos, CUMPRA-SE a decisão de fls. 67, 

remetendo-se os autos a Defensoria Pública desta Comarca para 

apresentação de defesa, no prazo legal de 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 683, parágrafo único, do CPC/2015.

2. Após, voltem-me conclusos para saneamento do feito.

3. Às providências. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221370 Nr: 3665-73.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calcenter Calçados Centro - Oeste Ltda

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Thadeu Pierson 

Ramos - OAB:PR 48.203

 11.Diante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTES os embargos de declaração e, por consequência, DOU 

PROVIMENTO para sanar a fim de sanar a omissão existente quanto aos 

honorários sucumbências na sentença de fls. 56/57, dando-lhe a seguinte 

redação:“CONDENO a parte autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da causa, nos termos 

da súmula nº 153 do STJ c/c do art. 90 do CPC/2015.DETERMINO sejam 

cumpridas as seguintes diligências:- SOLICITE-SE ao Presidente do 

Tribunal de Justiça a EXPEDIÇÃO de precatório em favor do exequente, 

observando-se o disposto na Constituição Federal; – ou, sendo o caso, 

REQUISITE-SE à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo o pagamento de obrigação de pequeno valor, o qual 

deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

r e s i d ê n c i a  d o  e x e q u e n t e . ” 1 2 . C U M P R A - S E  a  a l u d i d a 

sentença.13.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207497 Nr: 8028-40.2015.811.0004

 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: Veneranda Ferreira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Nilda Alves, Esmeralda Alves Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de usucapião especial urbana movida por Veneranda 

Ferreira Alves em face de E. L. Esteves Imobiliária.

2. As confinantes Nilda Alves e Esmeralda Alves Nogueira foram citadas, 

por oficial de justiça às fls. 71/72, mantendo-se inertes.

3. A Fazenda Pública da União manifesta desinteresse no feito (fls. 77), 

bem como a Fazenda Pública Municipal (fls. 79/80) e a Fazenda Estadual 

(fls. 85).

4. O requerido foi citado por edital (fls. 92), oportunidade em que foi 

apresentada defesa por negativa geral pela Defensoria Pública às fls. 

97/98.

5. A parte autora impugnou a contestação às fls. 101/102.

6. Após, retornaram os autos conclusos.

7. É O RELATÓRIO. DECIDO

8. Deste modo, não havendo sido constatada irregularidades passíveis de 

macular o feito, O DOU POR SANEADO.

9. Por outro lado, ao considerar que as partes não deduziram as provas 

que entendem necessárias a comprovação do alegado de forma 
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específica, INTIMEM-SE-AS para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão.

10. Após, voltem-me conclusos para análise.

11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 184389 Nr: 5796-89.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edenilson Meurer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3D Import

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabelle de Baptista - OAB:MT 

19.065, João Paulo Vieira Deschk - OAB:11474-MT, Leandro Cioffi - 

OAB:MT 16.934-A, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A, Thaisa Maira Rodrigues Held - OAB:14478/MT, 

Valdeir Ribeiro de Jesus - OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o teor da certidão de fls.81, NOMEIO a DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL como curadora especial do requerido para que, no 

prazo legal, apresente defesa, nos termos do artigo 72, inciso II e 

Parágrafo Único, do CPC.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259299 Nr: 12407-53.2017.811.0004

 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: Diego Trindade de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hosana Rondon Borba, Município de Barra do 

Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 Vistos.

1. Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇAO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS 

movida pelas partes acima mencionadas, todas nos autos qualificadas.

2. O autor noticia que na data de 13.05.2017 compareceu ao Hospital e 

Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa Morbeck com fortes dores 

abdominais, náuseas e vômitos. Afirma que na ocasião fora atendido pela 

médica plantonista requerida Hosana Rondon, momento que em atendeu o 

autor com descaso, afirmando que o mesmo estava bêbado.

3. Sustenta que foi medicado com Losartana, Plasil e Ranitidina e que não 

foi submetido a exame complementar para fixação do diagnóstico. Fora 

liberado sem maiores cuidados.

4. Na data de 18/05/2017, expõe que voltou ao hospital, relatando os 

mesmos sintomas. O requerente foi internado e submetido a exames, 

constatando-se infecção de apêndice e posterior intervenção cirúrgica. 

Requer, em suma, a condenação dos requeridos ao pagamento de danos 

morais e danos estéticos advindo do ato cirúrgico. Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 21/89.

5. Às fls. 97 a parte requerida Hosana foi citada. Apresentou contestação 

às fls. 100/107. Requer seja julgada totalmente improcedente a ação. 

Documentos às fls. 108/132.

6. Após, contesta o Município demandado às fls. 133/152 e traz os 

documentos de fls. 153/213, dos quais se destaca o prontuário médico do 

autor.

7. Impugnação à contestação apresentada pelo autor (217/236), na qual é 

reiterado o pedido de que seja a ação julgada totalmente procedente.

8. Retornaram os autos conclusos.

9. É O RELATÓRIO. DECIDO.

10. Deste modo, não havendo sido constatada irregularidades passíveis 

de macular o andamento processual, DOU O FEITO POR SANEADO.

11. Por outro lado, ao considerar que as partes não deduziram as provas 

que entendem necessárias a comprovação do alegado, INTIMEM-SE-AS 

para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

12. Após, voltem-me conclusos para análise.

13. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265569 Nr: 16537-86.2017.811.0004

 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: Odercio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diomar Rosa de Jesus Vilela, João Antonio 

Vilela, E. L. Esteves Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Leite Ramos Filho - 

OAB:MT 22.282, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA movida por ODERICO DA SILVA em 

face de DIOMAR ROSA DE JESUS VILELA, JOÃO ANTÔNIO VILELA e E. L. 

ESTEVES - IMOBILIÁRIA, todos qualificados nos autos.

 2. Tendo em vista o falecimento de João Antônio Vilela, requer o autor, às 

fls. 79, a citação do espólio na pessoa de sua inventariante, a Sra. Diomar 

Rosa de Jesus Vilela.

 3. Considerando o pedido do requerente emanado às folhas 79, e em 

conformidade com o exposto no artigo 110 do Código Processo Civil, 

DETERMINO a citação do requerido, o Espólio de João Antônio Vilela, na 

pessoa de sua representante, a Sra. Diomar Rosa de Jesus Vilela, via 

oficial de justiça.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 218774 Nr: 2068-69.2016.811.0004

 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: Iracema Vicência de Jesus, Janaina Beatriz Freitas, 

Pascelli Vinicius Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Rocha Dourado - 

OAB:MT 15.076-A, Rafael Muller Cabral de Araújo - OAB:21.101

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 15.Para o ato, NOMEIO médico clínico geral 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-mail: contato@forenselab.com, a 

fim de que realize a perícia independentemente de compromisso. 

16.INTIME-SE a empresa nomeada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe se aceita a nomeação para a avaliação de bens, bem como 

apresente sua proposta de honorários (Art. 465, §2º, CPC/2015), os quais 

ficarão sob o encargo da parte requerida.17. Em caso de resposta 

negativa, voltem-me conclusos para ulterior deliberação.18.No caso de 

aceitação da nomeação e apresentação dos honorários, INTIME-SE a parte 

demandada, a fim de que no prazo de 05 (cinco) dias deposite os valores 

relativos aos honorários, sob pena de preclusão.19. Efetuado o depósito 

dos valores relativos aos honorários periciais, INTIME-SE 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.20. 

Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos 

eventualmente indicados, com URGÊNCIA.21. 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.22.INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão em atenção ao 

princípio da lealdade processual. 23.Cumprida integralmente, voltem-me 

conclusos para análise.24.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189745 Nr: 10103-86.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Marcelo Arruda de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 14. Frente ao exposto e considerando a discrepância dos cálculos 

apresentados pelas partes litigantes, DETERMINO a remessa dos autos ao 

Sr. Contador Judicial para que realize os cálculos pertinentes ao quantum 

oriundo do cumprimento de sentença, conforme parâmetro estabelecido 

pela sentença de fls. 78/81, reformada parcialmente pelo acórdão de fls. 

118/123. 15. Com os cálculos nos autos, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 16. 

Após, voltem-me conclusos para análise. 17. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265282 Nr: 16957-91.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Dias de Almeida & Cia Ltda Me, Antônio Dias 

de Almeida Junior, ADJAIR JERONIMO DA COSTA, KARINE MEDEIROS 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito.

 2. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251409 Nr: 7270-90.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Elias, MARIA IZABEL CANDEIAS ELIAS, 

MEDALHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 16.Frente ao exposto, postergo análise do pedido de arresto online, via 

Bacenjud, de valores em contas e aplicações que porventura existirem em 

nome dos executados Alex Elias e Maria Izabel Candeias Elias e, por 

conseguinte, DETERMINO a expedição de mandado de citação desses 

executados, por Oficial de Justiça, no mesmo endereço das 

correspondências devolvidas (fls. 164/165).17.Ademais, DEFIRO pedido 

de constatação, penhora e avaliação dos garrotes e matrizes Nelores, 

conforme pedido de fl. 169-v.18.Dessa forma, EXPEÇA-SE mandado de 

constatação, penhora e avaliação, de: a) 3.846 garrotes bovinos da raça 

Nelore, com idade de 15 a 20 meses; b) 320 garrotes bovinos da raça 

Nelore, com idade de 15 a 20 meses; c) 10 matrizes nelores. A ser 

cumprido na Fazenda Diamantino, situada no município de Pontal do 

Araguaia, matrícula nº. 65.139 do C.R.I. desta cidade, propriedade da 

empresa executada Medalha Empreendimentos e Participações 

LTDA.19.Outrossim, DEFIRO pedido de penhora e avaliação dos bens 

imóveis dados como garantias hipotecárias, devendo a Nobre Gestora 

expedir certidão a fim de averbação e registro da penhora nos imóveis 

matriculados sob o nº. 65.139 e nº 65.651, ambos no C.R.I. desta cidade, 

com posterior intimação do exequente para retirá-la e proceder com os 

atos necessários, nos termos dos artigos 838, 844 e § 1º do artigo 845 do 

CPC/2015.20.Deverá o exequente, no prazo de 60 (sessenta) dias, juntar 

aos autos a certidão do imóvel constando a averbação da penhora nas 

referidas matrículas.21.Após a comunicação da averbação, deverá ser 

procedida a intimação da parte executada para fins do art. 914 e ss. do 

CPC/2015.22.Além disso, OFICIE-SE ao INDEA para, no prazo de 10 (dez) 

dias, informar a quantidade e a localização de animais registrados em 

nome dos executados, bem como bloquear a emissão de Guia de Transito 

de Animais (GTA) em favor destes. 23.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 3789 Nr: 1687-28.1997.811.0004

 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: Ministerio Pública Estadual, Município de Barra do 

Garças - MT, Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): São Francisco Construções Ltda, José Ari de 

Almeida, Antônio Marconi Rodrigues de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:6613-B/MT, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120, David Celson Ferreira de Lima - OAB:11092/MT, 

Michelle Fernanda Fortes - OAB:10159/MT

 Vistos.

1. Cumpra-se a decisão de fls. 854, mantendo-se a suspensão do feito até 

o julgamento do incidente de falsidade documental de cód. 172658, n° 

5711-40.2013.811.0004.

2. Às providências. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 81996 Nr: 5297-18.2008.811.0004

 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: Lucio Vilela Sene

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Estado de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: David Celson Ferreira de Lima 

- OAB:11092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Vistos.

1. Cumpra-se a decisão de fls. 94, mantendo-se a suspensão do feito até 

o julgamento do incidente de falsidade documental de cód. 172658, n° 

5711-40.2013.811.0004.

2. Às providências. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 96010 Nr: 1004-34.2010.811.0004

 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: Construtora Smart Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Estado de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: David Celson Ferreira de Lima 

- OAB:11092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Vistos.

1. Cumpra-se a decisão de fls. 130, mantendo-se a suspensão do feito até 

o julgamento do incidente de falsidade documental de cód. 172657, n° 

5710-55.2013.811.0004.

2. Às providências. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172657 Nr: 5710-55.2013.811.0004

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Smart Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Sumiyoshi 

Kawatake - OAB:10234/MT, Marilza Tomé Ferreira - OAB:17.179 - 

OAB/MT, Michelle Fernanda Fortes - OAB:10159/MT
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 8.É O RELATÓRIO. DECIDO.9.Ao compulsar os autos, entendo que a 

demonstração do documento em via original é imprescindível para o 

regular processamento do feito, uma vez que constitui o objeto de 

discussão deste incidente. Assim, deve o demandado apresentá-lo em 

juízo já que juntou às fls. 26 nos autos de cód. 96010 (autos apenso) 

cópia do referido documento, indícios suficientes que fazem presumir que 

a via original encontra-se sob seu poder. 12.Desta forma, DEFIRO o pedido 

retro e, por conseguinte, INTIME-SE o excepto, por meio de seu patrono 

nos autos constituído, para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar a via 

original do Certificado de Registro de veículo de placa ABC-5815 – 

TRAC/C.TRATOR, SCANIA/NL110, sob pena de, mantendo-se inerte, fazer 

presumir como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte 

autora pretende provar, nos termos do art. 400, I, do CPC/2015.13.Com ou 

sem manifestação, ABRA-SE vistas ao Ministério Público para 

manifestação no prazo legal.14. Após, voltem-me conclusos para 

apreciação.15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172658 Nr: 5711-40.2013.811.0004

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucio Vilela Sene

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Celson Ferreira de 

Lima - OAB:11092/MT

 10.É O RELATÓRIO. DECIDO.11.Ao compulsar os autos, entendo que a 

demonstração do documento em via original é imprescindível para o 

regular processamento do feito, uma vez que constitui o objeto de 

discussão deste incidente. Assim, deve o demandado apresentá-lo em 

juízo já que juntou às fls. 15 nos autos de cód. 81996 (autos apenso) 

cópia do referido documento, indícios suficientes que fazem presumir que 

a via original encontra-se sob seu poder. 12.Desta forma, DEFIRO o pedido 

retro e, por conseguinte, INTIME-SE o excepto, por meio de seu patrono 

nos autos constituído, para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar a via 

original do Certificado de Registro de veículo de placa GQS -1463, MARCA 

FIAT/STRADA FIRE CE, sob pena de, mantendo-se inerte, fazer presumir 

como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte autora 

pretende provar, nos termos do art. 400, I, do CPC/2015.13.Com ou sem 

manifestação, ABRA-SE vistas ao Ministério Público para manifestação no 

prazo legal.14. Após, voltem-me conclusos para apreciação.15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284786 Nr: 9954-51.2018.811.0004

 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: Jorge José do Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Em que pese o pedido de justiça gratuita da parte autora, se faz 

necessário aportar ao feito documento capaz de demonstrar a real 

necessidade do benefício.

 2. Por outro lado, não obstante seja dificultosa a produção de prova 

negativa, mas é perfeitamente cabível que a parte autora se diligencie, por 

exemplo, por meio do envio de carta com aviso de recebimento à 

Instituição Financeira, a fim de que comprove a negativa administrativa em 

efetivar o pretendido pela parte, já que diz respeito a sua conta bancária, 

tudo para aferir o interesse de agir.

3. Assim, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC/2015), 

para a parte autora:

 a) Instruir o feito com cópia da declaração de imposto de renda para 

comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC/2015. Ou, proceda ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo 

prazo acima aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e 

seguintes e art. 290, do CPC/2015.

b) Juntar aos autos documentos imprescindíveis demonstrando a 

resistência da parte requerida.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251251 Nr: 7168-68.2017.811.0004

 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: Julio Alberto Pallazzo de Melo, Alcineia Cintia Palazzo de 

Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO 

DE OLIVEIRA - OAB:18294/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Azevedo Gomes - 

OAB:MT 17.996, Elisangela Hasse - OAB:8689/MT

 8.Frente ao exposto, DEFIRO os pedidos de fls. fls.382/383 e fls. 384/390 

e, por conseguinte, DETERMINO que INTIME-SE a requerida, através de 

seu representante legal, para que em 48 (quarenta e oito) horas, cumpra 

esta determinação, no sentido de excluir e abster-se de inserir/reinserir os 

dados dos autores junto a quaisquer sistemas de restrição ao crédito 

(SPC, SERASA, SISBACEN, Cartórios de Protestos e similares) acerca das 

notas promissórias nº 348039/0, nº 351205/0 e nº 349736/0, objeto da 

lide, pelo prazo que perdurar a presente demanda, sob pena de aplicação 

de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), a ser revertida 

em favor da parte autora, consoante dispõe o art.537, do CPC .9.Por fim, 

tendo em vista que o feito já se encontra devidamente instruído com 

provas suficientes e, portanto, apto para ser julgado, consoante dispõe o 

art.355, I, do CPC, DETERMINO a INTIMAÇÃO das partes do teor desta 

decisão para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, em 

atenção ao princípio da lealdade processual, sob pena de preclusão. 

10.DEFIRO o pedido de atualização dos dados do patrono da parte autora 

junto ao Sistema Apólo, na forma requerida em fls.389.11.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265385 Nr: 16418-28.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Alberto Pallazzo de Melo, Alcineia Cintia Palazzo de 

Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Basa - Banco da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:240943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B

 . 32.REMETAM-SE os autos ao Cartório do Contador/Distribuidor para 

calcular o valor das parcelas e emitir as respectivas guias de 

pagamento.33.Em seguida, INTIME-SE, imediatamente, o requerente para 

quitar a primeira parcela. Caso o autor deixe de quitar a parcela referente 

as despesas processuais, o feito será extinto, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, I, do CPC.34.Verificado o adimplemento da primeira 

parcela atinente as custas processuais, DETERMINO a INTIMAÇÃO do 

embargado, via correios, para querendo, oponha impugnação no prazo 

legal (art. 920, caput, do CPC).35.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278250 Nr: 6218-25.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeovan Mariano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 20.Dessa forma, ante a ausência dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido 

de atribuição do efeito suspensivo à ação executória, nos termos do 

art.919, §1º, do CPC.21.Nessa esteira, recebo os presentes embargos 

SEM SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, nos exatos termos do artigo 919, § 1º, 

CPC. 22.Ainda, verifico que o embargante não acostou aos autos nenhum 
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documento a fim de verificar a situação financeira prejudicada e que faz 

jus ao benefício da assistência gratuita.23.Em que pese não tenha sido 

demonstrada a carência de recursos financeiros do embargante, 

INTIME-SE o requerente para que junte aos autos os documentos que 

entender necessários para comprovar a insuficiência de recursos, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 24. DETERMINO a INTIMAÇÃO PESSOAL do 

embargado, para querendo, oponha impugnação no prazo legal (art. 17 da 

lei 6.830/80).25.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269815 Nr: 894-54.2018.811.0004

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Mata Rica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que a carta de citação de fl. 45 foi 

devolvido pelos Correios pelo motivo ausente 3 vezes e, nos termos da 

CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, 

para que, no prazo de 5 dias, se manifeste acerca de referida devolução 

e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 58281 Nr: 1817-03.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival José de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que as consultas realizadas via 

Infojud encontra-se em arquivo próprio nesta Secretaria, conforme 

certidão de fl. 194 e, em cumprimento a decisão de fl. 192, impulsiono os 

presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para se manifestar no 

prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento do feito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 80716 Nr: 4069-08.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Carneiro, Diego Mayolino Montecchi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a apresentação de impugnação ao 

cumprimento de sentença de fls. 1347/1350, apresentado pelo executado 

e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

exequente, via DJE, para que, querendo, se manifeste acerca de referida 

impugnação e requeira o que de direito, no prazo de 15 dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 95922 Nr: 837-17.2010.811.0004

 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: Sebastião Miguel de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 837-17.2010.811.0004 – Código 95922

Vistos.

Nomeio como perito do juízo, independentemente de termo de 

compromisso, o Sr. Glenio Ferreira Belem, podendo ser encontrado a Rua 

Pires de Campos, nº 287B, Centro, em Barra do Garças/MT, com número 

para contato (66) 3401-8882, para que preste seu contributo ao feito, em 

liquidação de sentença, nos moldes da decisão de fls. 235/237.

Deverá o perito apresentar proposta de honorários em 10 (dez) dias, a 

contar da sua intimação, bem como indicar, neste mesmo prazo, 03 (três) 

datas distintas - com intervalos de 20 (vinte) dias entre uma e outra - em 

que poderá iniciar os trabalhos.

 Após, deverão as partes se manifestar sobre a proposta de honorários.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 07 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274271 Nr: 3666-87.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Germano comércio de Frutas e Verduras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Moreo Laporte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor de Oliveira Cardoso - 

OAB:41397/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3666-87.2018.811.0004 – Código nº 274271

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

GERMANO COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA em face de JOÃO 

MOREO LAPORTE.

Às fls. 23, em despacho proferido por este Juízo, determinou-se a emenda 

da inicial, no prazo legal de 15 (quinze) dias, uma vez que a mesma 

carecia de documentos hábeis a corroborar os pedidos da ação, 

oportunizando-se que a exequente complementasse os fatos narrados, de 

modo a esclarecer e evidenciar, nos autos, a real situação que enseja 

seus pedidos, bem como fizesse a juntada aos autos de documentos para 

a comprovação da hipossuficiência financeira. Com isso, atende-se ao 

princípio constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional (art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal), no afã de apreciar tal demanda.

Intimada para emendar a exordial, por meio de seu patrono, via DJE, como 

consta às fls. 24, a parte autora quedou-se inerte, transcorrendo o prazo 

sem manifestação processual e consequente cumprimento do que fora 

determinado, conforme certidão acostada às fls. 25.

Destarte, a exequente emendou a inicial, conforme solicitado por este 

juízo, porém, fora do prazo legal.

 É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual civil dispõe, em seu artigo 320, que a petição 

deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. Não sendo verificados a juntada dos documentos instrutórios da 

exordial, que servem também de lastro probatório daquilo que é alegado 

como fatos e fundamentos do requerente, à medida que se torna 

imperativa, naturalmente, é a emenda da peça vestibular, como determina 

o art. 321 do Código de Processo Civil.

 Ora, tendo em vista que, às fls. 23, este Juízo já se manifestou no sentido 

de determinar a emenda da inicial, com fulcro no art. 321 do CPC, 

justamente pela ausência de documentos hábeis a alicerçar os pedidos da 

ação - indicando a necessidade da complementação para que fosse 

possível o recebimento da inicial e o decorrente prosseguimento do feito -, 

esperava-se que a exequente, intimada por meio de seu patrono, via DJE, 

promovesse o suplemento necessário, no prazo legal assinalado, o que 

não se constata nos autos.

Dispõe a lei, por meio do parágrafo único do artigo 321, do Código de 

Processo Civil, que, determinada a emenda da inicial, a parte autora não 

cumpriu a diligência incumbida, o juiz indeferirá a petição. É o que se 

mostra imprescindível.

Isto posto, uma vez não cumprida a diligência determinada por este Juízo, 

quanto à necessária emenda da inicial no prazo legal, INDEFIRO a petição 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
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Sem custas.

Após, deem-se baixas e arquivem-se com as baixas de estilo.

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

Barra do Garças-MT, 02 de agosto de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279213 Nr: 6734-45.2018.811.0004

 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: Maria Conceição Coelho de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativos S/A Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 6734-45.2018.811.0004 – CÓD: 279213

Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS movida por MARIA CONCEIÇÃO 

DA SILVA em desfavor de ATIVOS.S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS, todos qualificados nos autos.

Inicialmente, recebo a emenda de fls.26/31 e DEFIRO a gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 99, § 3º do CPC/2015.

CITE-SE a requerida, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-A para 

audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 25.09.2018, 

às 8h00min (HORARIO DE MATO GROSSO). INTIME-SE a autora por 

intermédio de seu advogado.

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, do art. 334, do CPC/2015.

 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.

 Com base no art. 6°, VIII, da Lei n° 8.078/90, DEFIRO a inversão do ônus 

probandi, em favor da consumidora.

 Cite-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças, 02 de agosto de 2018

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189606 Nr: 9979-06.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Barcelos Carlos e Gomes Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521

 PROCESSO 9979-06.2014.811.0004 – CÓDIGO 189606

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCÁTÍCIOS 

proposta por BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS 

em face do BANCO DO BRASIL S.A, ambos qualificados, alegando que em 

2001, o advogado Firmino Gomes Barcelos, representante da autora, fora 

contratado pelo demandado para prestar serviços advocatícios, tendo 

criado em 2003 a sociedade autora, a qual celebrou novo contrato de 

prestação de serviços advocatícios com o demandado, que perdurou até 

março de 2013, quando a avença foi rescindida sem justa causa.

 Sustenta que em razão do acordo deu andamento à ação monitória n° 

295/2003 – Cód. 35526, do Juízo da 4° Vara Cível desta Comarca, movida 

em face de S.G.A. Comércio e Representações Ltda. e Outros, cujo valor 

atualizado com os encargos legais totalizava à data da propositura desta 

ação em R$ 374.727,12.

Citado o demandado apresentou defesa às fls. 83/104. Às fls. 82 e 106 a 

parte autora pugna pela decretação de revelia do demandado, em vista a 

contestação ter sido extemporânea.

Proferida a sentença, o pedido foi julgado procedente, condenando o 

requerido ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 à autora, bem como o 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 

10% sobre o valor da condenação.

 Na fase recursal, à unanimidade, rejeitada a preliminar, no mérito, proveu 

parcialmente o recurso de apelação de Barcelos Carlos e Gomes 

Advogados Associados e desproveu o apelo do Banco do Brasil S/A.

 A sentença, que havia condenado o requerido ao pagamento de R$ 

7.000,00, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e INPC, a 

partir da decisão, mais custas processuais e honorários advocatícios de 

10%, foi reformada pelo TJMT, cujo acórdão fixou a condenação em R$ 

53.923,00, com juros de mora a partir da citação e INPC desde o 

arbitramento.

 Em sede de embargos de declaração, o Banco foi condenado em 1% 

sobre o valor da causa atualizado.

 Às fls. 241/245, o requerido juntou comprovante do depósito judicial e 

planilhas demonstrativas do débito, no valor total de R$ 87.274. E ainda 

requereu a extinção do feito considerando que o débito foi integralmente 

quitado.

 Destarte, a parte autora concordou com o depósito feito pelo executado, 

requereu a expedição de 2 (dois) alvarás para levantamento da referida 

importância, e, ainda, solicitou a extinção do feito, nos termos do art. 924, 

II, do NCPC.

 É relato do essencial.

 Da análise dos autos, contata-se que o requerente possui direito ao 

levantamento dos valores depositados pelo requerido.

 Dessa forma, EXPEÇA-SE alvará de levantamento de valores de fls. 

241/245 em favor da parte autora, cuja conta bancária foi informada às 

fls. 247.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado e cumpridas todas as determinações desta 

sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

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

Barra do Garças/MT, 02 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228143 Nr: 7830-66.2016.811.0004

 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: Ademir Gonçalves dos Santos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Pereira dos Santos, Maria Lucivanda 

Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Gisele Rodrigues Soares - OAB:39.925-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 Processo 7830-66.2016.811.0004 - Código 228143

SENTENÇA

Vistos.

 A ação é proposta por Ademir Gonçalves dos Santos Rodrigues em face 

de Fernanda Pereira dos Santos e Maria Lucivanda Pereira, com o objetivo 

de obter declaração de nulidade de escritura pública de compra e venda 

como adiantamento de legítima e reserva de direito de usufruto vitalício, 

lavrada no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Circunscrição 

da comarca de Barra do Garças/MT, com amparo no artigo 548 e, 

subsidiariamente, no artigo 549 do Código Civil.

Consta na exordial, em síntese, que o autor, desde 14/12/1990, foi casado 

com a segunda ré em regime de comunhão parcial de bens, advindo desta 

união uma filha, a primeira ré. Em meados de 2008, houve a separação de 

fato do casal e, em decorrência disso, em 27/02/2009, a fim de doar à filha 

o único imóvel de sua propriedade, o qual foi adquirido na constância do 

casamento, lavrou-se escritura pública de compra e venda, por 

procuração pública do autor outorgada à segunda ré, como adiantamento 

de legítima à primeira ré e reserva de direito de usufruto vitalício à segunda 
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ré.

Documentos apresentados às fls. 18/59.

Citada, a parte ré apresentou contestação às fls. 78/ss, alegando, em 

suma, a inexistência dos requisitos permissivos à tese do autor.

 Impugnação às fls. 85/ss.

Audiência instrutória às fls. 98/100, na qual se inquiriu a testemunha 

Wagner Jeilson Alves dos Santos.

Após, fez-se os autos conclusos para sentença.

É o relatório do necessário.

 Extrai-se do caderno processual que o autor pretende a declaração de 

nulidade do negócio jurídico que efetivou a doação de único imóvel de sua 

propriedade à primeira ré, adquirido na constância do casamento com a 

segunda ré, em razão da separação de fato ocorrida no ano de 2008, uma 

vez que se deu sem a observância da reserva de parte ou renda 

suficiente para a sua subsistência, e porque excedeu a que, no momento 

da liberalidade, poderia dispor em testamento.

De fato, o Código Civil dispõe expressamente a nulidade de doação de 

todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a 

subsistência do doador e, ainda, quando esta exceder a parte de que, no 

momento da liberalidade, o doador poderia dispor em testamento, de 

acordo com os artigos 548 e 549, respectivamente.

Todavia, conforme as regras de Direito Processual Civil, a nulidade não 

deve ser suscitada por quem lhe deu causa, uma vez que não é razoável 

que a parte autora se beneficie dos atos defeituosos por ela praticados.

Trata-se, pois, da proibição venire contra factum proprium, em que se 

veda o comportamento contraditório com o ato anteriormente exercido, em 

respeito à boa-fé objetiva.

Diante disso, haja vista que a parte autora deu causa à nulidade do 

negócio jurídico realizado, não pode, agora, como arrependimento, intentar 

o seu reconhecimento e, com isso, aproveitar-se de sua própria torpeza.

Portanto, julgo IMPROCENDENTES os pedidos formulados pelo autor, em 

razão da proibição venire contra factum proprium e em respeito à boa-fé 

objetiva, e, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o feito com resolução de mérito.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, §2º, CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 07 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 153492 Nr: 4781-90.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Eduardo dos Santos Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 Processo nº 4781-90.2011 – Código 153492

Vistos.

Aportou aos autos manifestação do exequente requerendo a expedição 

do mandado de imissão de posse, ante a desnecessária citação dos 

herdeiros do requerido para desocupação do imóvel objeto da ação.

 Ocorre que os herdeiros residiam com o requerido e que agora eles 

sofrerão os efeitos da sentença proferida, assim, necessárias suas 

citações para o cumprimento voluntário.

Portanto, citem-se os herdeiros nos endereços constates da peça de fls. 

152.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 03 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283965 Nr: 9444-38.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Lincoln de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teto Engenharia E Construções Ltda, Lincoln 

Heimar Saggin Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEY MARIA SILVA CAMPOS - 

OAB:9106-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 9444-38.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 283965

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

DAVID LINCOLN DE CAMPOS em face de TETO ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO LTDA e LINCOLN HEIMAR SAGGIN SOBRINHO.

I – Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, feita a complementação devida, RECEBO a exordial 

na forma da lei.

II – CITE-SE os requeridos, na pessoa de sua representante legal e no 

endereço declinado na inicial, para, desejando, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar contestação, sob pena de revelia e seus efeitos.

III – INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 25 de setembro de 2018, 

terça-feira, às 11:00 (horário de Mato Grosso), na qual as partes deverão 

estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a ausência 

injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme preceitua 

o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 08 de agosto de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283132 Nr: 8977-59.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. K. DE OLIVEIRA ME, Fran Karlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 8977-59.2018.811.0004 (CÓD. 283132)

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A

EXECUTADOS: F. K. DE OLIVEIRA ME e FRAN KARLOS DE OLIVEIRA

 VISTOS.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A em face de F. K. 

DE OLIVEIRA ME e FRAN KARLOS DE OLIVEIRA.

2. Aduz o requerente que celebrou com o requerido, Cédula de Crédito 

Bancário-Capital de Giro Flex sob o nº 722/1072965, no importe de R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais), celebrado na data de 23.08.2017 com 

pagamento em parcelas de R$ 3.737,55 (três mil, setecentos e trinta e sete 

reais e cinquenta e cinco centavos), porém o executado deixou de pagar 

a parcela de 24.11.2017 e as seguintes.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Precipuamente, constata-se na petição inicial ausência da comprovação 

de aviso extrajudicial ao requerido, notificando o mesmo de que estaria em 

inadimplência com a credora.

 5. Diante do exposto, FACULTO a emenda da exordial, nos termos do art. 

321 do CPC/2015, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.

 6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças - MT, 07 de agosto de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273935 Nr: 3507-47.2018.811.0004

 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: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Costa de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº. 3507-47.2018.811.0004 - CÓD. 273935

AÇÃO DE COBRANÇA

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

REQUERIDO: VALDEMIR COSTA DE ABREU

 Vistos.

1. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de VALDEMIR COSTA DE ABREU, todos 

qualificados nos autos.

2. Inicialmente, recebo a petição inicial.

3. CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 

25.09.2018, às 09:00h (HORARIO DE MATO GROSSO). INTIME-SE o autor 

por meio de seu advogado.

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, do art. 334, do CPC.

 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.

 6. Cite-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08 de agosto de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 187089 Nr: 7941-21.2014.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávia Roberta Soares Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, Willian 

Yamamura - OAB:17.564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 7941-21.2014.811.0004 - Cód. 187089

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, tendo em vista que a parte 

autora apesar de devidamente intimada a promover o prosseguimento do 

feito, conforme fls. 90, deixou transcorrer o prazo sem manifestação nos 

autos. É o relatório.

 No caso dos autos, a parte autora mesmo que devidamente intimada a dar 

prosseguimento no feito, conforme fls. 89/90, deixou transcorrer o prazo 

sem manifestação nos autos, conforme certidão de fl. 91, estando à ação 

abandonada por quase 06 (seis) meses.

Preceitua o artigo 485, em seu inciso III, do Código de Processo Civil que 

extingue-se o processo, sem resolução de mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Por sua vez, o § 1º do mesmo artigo dispõe que, nos casos dos incisos II 

e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta em 05 (cinco) 

dias.

Considerando o total descaso da parte autora com o seguimento do feito e 

do preceito constitucional da razoável duração do processo, é nítido o 

abandono e a necessidade da extinção do feito.

Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

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

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas remanescentes.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as anotações e baixas 

de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se

Barra do Garças/MT, 07 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 181774 Nr: 3601-34.2014.811.0004

 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: Roberto Hugo Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Wanderley Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jhonatan Silva de Oliveira - 

OAB:MT 17.752, Rodrigo Corbucci - OAB:MT 15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 181774

Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão retro, intime-se o patrono dos 

inventariantes para se manifestar, dando prosseguimento ao feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 07 de agosto de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 209521 Nr: 9244-36.2015.811.0004

 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: Joaquim Alves de Souza, Teresa da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Moraes Neto, Juarez Sebastião de 

Almeida, Valtuira Angélica Barbosa, Leila Roseli Schirmbeck de Moraes, 

Paulo Sillas Lacerda, José Barbosa, Wilsa Sousa Itacarambi Lacerda, 

Maria das Dores dos Santos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O, GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - 

OAB:19.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 Processo nº 9244-36.2015 – Código 209521

Vistos.

Trata-se de ação de usucapião extraordinário proposto por Joaquim Alves 

de Souza e Teresa da Silva Souza, em face de Antônio Moraes Neto e 

outros.

Colhe-se dos autos ausência da citação de José Barbosa, Valtuira 

Angélica Barbosa, Antônio Moraes Neto e Leila Roseli Schirmbeck de 

Moares .

Instado a se manifestar, o autor requereu a citação por meio de edital, 

alegando não ter logrado êxito na localização do atual endereço das 

partes requeridas, fl. 652/653.

Pois bem. O artigo 256 do Código de Processo Civil preceitua que a citação 

por edital será feita quanto desconhecido ou incerto o citando, quando 

ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando ou 

nos casos previsto em lei. Ainda, no parágrafo 3º do mesmo artigo, só 

será considerado ignorado ou incerto o local se infrutíferas as tentativas 

de sua localização.

Em ouras palavras, é requisito básico e imprescindível a tentativa de 

localização pessoal do réu por todas as formas. Assim sendo, somente 

após esgotadas todos os esforços no sentido da localização da parte 

requerida é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital.

In casu, foi realizado apenas uma diligência para a citação dos requeridos, 

não tendo a parte autora demonstrado ter esgotado todas as 

possibilidades para que se proceda a citação pessoal das partes rés ou 

mesmo ter realizado uma outra diligência para tanto.
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Diante do exposto, indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, uma 

vez que compete a parte autora promover a citação dos requeridos, 

conforme preceitua o artigo 240, §2º do Código de Processo Civil.

Intime-se os autores para que diligencie no sentido de localizar outro 

endereço do executado.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 03 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 213341 Nr: 11455-45.2015.811.0004

 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: Espólio de Aldomiro Ramos, Tamar de Souza Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricieri Silvio Sichieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA RÚBIA CORRÊA DE 

ANDRADE MADALENA - OAB:OAB/RS 36.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Guimarães Brum - 

OAB:GO 20.888

 Processo 11455-45.2015.811.0004 - Código 213341

SENTENÇA

Vistos.

 A ação é proposta pelo Espólio de Aldomiro Ramos, representado pela 

inventariante Tamar de Souza Ramos, em face de Ricieri Silvio Sichieri, 

com o objetivo de obter declaração de nulidade de escritura pública de 

cessão e transferência de direitos de meação hereditários, lavrada no 

Cartório do 2º Ofício de Notas de Barra do Garças/MT.

Citado, o réu apresenta contestação às fls. 47, na qual alega em sede 

preliminar a decadência do direito reclamado, a impossibilidade jurídica do 

pedido, a inépcia da inicial e a ilegitimidade ativa do requerente. No mérito, 

em síntese, requer a improcedência da pretensão do autor, uma vez que o 

caso vertente não é hipótese de anulação.

 Impugnação às fls. 73/ss.

Razões finais do autor às fls. 132/142 e, do réu, às fls. 144/148.

É o sucinto relatório.

 No que tange à prejudicial de decadência do direito do autor, verifica-se 

que a escritura pública que versa os autos, consoante fls. 26/27, foi 

lavrada em 21 de fevereiro do ano 2000, logo, na vigência do Código Civil 

de 1916.

O Código Civil anterior previa prazo prescricional de 04 (quatro) anos para 

anular negócio jurídico, conforme estatuído pelo inciso V, do § 9º, de seu 

artigo 178.

Com o advento do Código Civil de 2002, em seu artigo 178, a anulação de 

negócio jurídico passou a ser tratada como hipótese de decadência.

Em atenção à premissa tempus regit actum, aplica-se, no caso vertente, a 

lei vigente na data da realização do negócio jurídico, qual seja, o Código 

Civil de 1916, de modo a incidir as regras de prescrição.

Salienta-se que, sujeito o caso à decadência, direito e ação surgem 

simultaneamente do mesmo fato. Todavia, na hipótese de nulidade relativa 

do negócio jurídico, a lei estabelece termo inicial do prazo de 04 (quatro) 

anos, conforme art. 171, I e II, CC/02: a) no caso de ação, do dia em que 

cessar; b) nos casos dos outros defeitos (erro, dolo, estado de perigo, 

lesão e fraude contra credores), do dia que o negócio se realizou; e c) na 

hipótese de incapacidade relativa, a partir da cessação da incapacidade.

Sabe-se que era determinado pela lei civil revogada que o negócio jurídico 

somente seria válido se os agentes fossem capazes; se o objeto fosse 

lícito; e atendesse a forma prescrita e não defesa em lei, consoante artigo 

84 do Código Civil de 1916.

Tais requisitos compõem o plano de validade do negócio e, portanto, são 

causas de nulidade do ato, sendo que os demais defeitos são anuláveis, 

sujeitando-se à convalidação com o tempo.

No caso em análise, o autor impugna a validade da escritura pública sob o 

argumento de que esta estaria viciada por erro, o que se enquadra na 

hipótese de anulação do ato jurídico (art. 147, II, CC/16).

Dessa forma, o vício deveria ser arguido no prazo de 04 (quatro) anos, 

sob a pena de incorrer em prescrição, conforme art. 178, § 9º, V, ‘b’, do 

CC/16, e, por consequência, em convalidação.

Pelo que se extrai dos autos, a transferência do imóvel ocorreu em 2000, 

devendo a ação anulatória de escritura pública ter sido ajuizada em 2004, 

porém somente foi proposta em 26/11/2015, ou seja, 11 (onze) anos após 

o decurso do prazo prescricional.

Portanto, reconheço a prejudicial de prescrição da anulação da escritura 

pública objeto dos autos, em virtude da aplicação da premissa tempus regit 

actum, com fundamento no artigo 178, § 9º, V, ‘b’, do Código Civil de 1916, 

e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, §2º, CPC.

No entanto, tais verbas deverão ficar em condição suspensiva de 

exigibilidade em razão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do 

art. 98, §3º, CPC.

Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e anotações 

necessárias e arquive-se com as cautelas de costume.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 03 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 210938 Nr: 10066-25.2015.811.0004

 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: Valdemar Alves de Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Leandro Ruwer - 

OAB:MT 11.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Revendo os autos, verifica-se que a parte autora requereu os benefícios 

da justiça gratuita na inicial, sem, contudo, ter sido analisado o pedido.

Assim, verifica-se dos documentos acostados que a parte autora carece 

de suporte financeiro para arcar com as custas processuais. Por 

conseguinte, defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 71046 Nr: 4332-74.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Ribeiro Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Portilho Luz Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalva Rodrigues Ferreira da 

Silva - OAB:GO 9.467, Hans Norman Joesting - OAB:Oab/MT 1609-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 Vistos.

Acerca da peça defensiva apresentada pela executada, diga o 

exequente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 173004 Nr: 6156-58.2013.811.0004

 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: Florisvaldo Cunha Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 6156-58.2013.811.0004 - Código 173004

Vistos.

Em atenção ao petitório de fls. 67/ss, assim como a sentença proferida às 

fls. 59, defiro o pedido retro para que se proceda a retificação do nome do 
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requerente, também, nas certidões de nascimento e demais livros de 

assento de seus descendentes, cujos nomes estão indicados naquela 

peça.

Expeça-se a Serventia o necessário.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de costume.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 02 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 259458 Nr: 12502-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viação Xavante Ltda, José Eduardo Pena

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cesar Claudino 

Cavalcante - OAB:22.955, Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos - 

OAB:MT 17.066, WESLEY EDUARDO DA SILVA - OAB:13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 2502-83.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 259458

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO proposta 

por VIAÇÃO XAVANTE LTDA em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS.

À fls. 124, a requerente manifesta interesse em não mais continuar com a 

demanda judicial, impulsionando, expressamente, a sua renúncia à 

pretensão formulada na ação e requerendo a extinção e o consequente 

arquivamento do feito.

É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual, no que tange ao dispositivo do artigo 487, inciso 

III, “c”, do Código de Processo Civil, aduz que o mérito será resolvido pelo 

juiz quando for homologada a renúncia à pretensão formulada na ação 

pela parte autora.

 Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos. Ademais, salienta-se que a parte requerida não 

manifestou na presente ação, não importando, portanto, sua anuência.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, a renúncia ao direito 

sobre o qual se funda a presente ação à fls. 124, a fim de que produza 

seus efeitos jurídicos e legais e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “c”, 

do Código de Processo Civil.

Custas pela requerente.

 Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

 Barra do Garças-MT, 03 de agosto de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 154643 Nr: 6315-69.2011.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEC, VHEC, IE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, Lélis 

Bento de Resende - OAB:MT 12.675, Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, 

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - OAB:11954

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

devolução da carta precatória de fls. 192/194, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264662 Nr: 15944-57.2017.811.0004

 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: Farmavida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Humberto Pinto de 

Farias - OAB:19888/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 15944-57.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 264662

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL, 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAL E LUCRO CESSANTE C/C 

TUTELA DE URGÊNCIA movida por FARMAVIDA em face de BANCO 

BRADESCO S/A.

I – De acordo com a decisão prolatada em fl. 89, decidindo por conceder o 

efeito suspensivo para os efeitos da decisão agravada, intimem-se as 

partes para dar prosseguimento ao feito.

 II – CITE-SE o requerido, na pessoa de seu representante legal e no 

endereço declinado na inicial, para desejando, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar contestação, sob pena de revelia e seus efeitos.

III – INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 09 de outubro de 2018, 

terça-feira, às 09:00 (horário de Mato Grosso), na qual as partes deverão 

estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a ausência 

injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme preceitua 

o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 16 de agosto de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228143 Nr: 7830-66.2016.811.0004

 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: Ademir Gonçalves dos Santos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Pereira dos Santos, Maria Lucivanda 

Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Gisele Rodrigues Soares - OAB:39.925-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 Intimação a parte requerida, da r. sentença proferida nos autos de teor 

seguinte: "julgo IMPROCENDENTES os pedidos formulados pelo autor, em 

razão da proibição venire contra factum proprium e em respeito à boa-fé 

objetiva, e, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o feito com resolução de mérito. Condeno o autor ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre 

o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Após o trânsito em 

julgado, rquivem-se os autos com as baixas e anotações de costume.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 223245 Nr: 4822-81.2016.811.0004

 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: Júlio César Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15.076-A

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

Lima - OAB:3127-A

 Vistos.

Colham-se alegações em prazo sucessivo e venham-me os autos 
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conclusos para sentença.

Nada mais a constar, encerro o presente termo com a assinatura dos 

presentes.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273462 Nr: 3250-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MOREIRA SILVA, Leon Denis Moreira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que ainda não fora analisado nos autos o pedido de 

gratuidade da justiça, DEFIRO o pleito para conceder o benefício ao 

requerente.

Certifique-se o Oficial de Justiça a respeito do mandado se estiver 

consigo.

 Considerando o exposto pelo curador provisório, REDESIGNO a presente 

audiência para o dia 11 de setembro de 2018, às 14h00min (horário de 

Mato Grosso), consignando que na data mencionada, caso esteja o 

interditando sob cuidados médicos em hospital, o que impossibilitaria sua 

apresentação, deverá, sem formalidades, comunicar o Juízo até a data da 

audiência.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública local.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 167384 Nr: 10185-88.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. da Cruz Silva Serviços de Sonorização e Eventos, 

Valdeni da Cruz Siva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT, Gerson 

Rosa de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897, Luciana Neves e Silva - OAB:12.662

 Vistos.

Considerando a apresentação do acordo entre as partes, JUNTE-SE a 

petição com o pactuado. Após, venham-me os autos conclusos para a 

devida homologação.

Nada mais a constar, encerro o presente termo.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283483 Nr: 9188-95.2018.811.0004

 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: Lidiane Ferreira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruth Almeida Diniz Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:MT 16.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Cite-se a requerida para que preste contas ou conteste a presente ação, 

nos termos do artigo 550 do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 223719 Nr: 5098-15.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. Pinheiro de Sousa Me, Joao Luiz Pinheiro 

de Souza

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA ROSSI THOMAZ 

FERRARI - OAB:187602

 VISTOS.

Em face do disposto no artigo 144, III do Código de Processo Civil, eis que 

a advogada do executado, Juliana Rossi Thomaz Ferrari é cônjuge deste 

magistrado, declaro-me impedido para oficiar neste feito.

Encaminhe-se ao substituto legal, com as formalidades de praxe.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279352 Nr: 6817-61.2018.811.0004

 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: Hugo O. Silva & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Polo Construtora e Empreendimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA, no que 

tange à tão somente a produção de prova pericial por vislumbrar, neste 

momento, o perigo da demora, o que o faço com fulcro no art. 300 do 

Código de Processo Civil.CITE-SE a requerida e INTIME-SE o requerente a 

fim de que compareçam, à audiência de conciliação a ser realizada em 17 

de outubro de 2018, às 09h00min (MT) pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, §8º, do CPC). Se impossível o acordo, e bem assim na 

hipótese de ausência, os requeridos poderão oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). 

Nomeio a Sra. Laila Donadel, Engenheira Civil, para atuar como perita deste 

Juízo, podendo ser localizada na Rua Goiás, Pavimento Superior, nº 1256, 

Centro, Barra do Garças/MT, telefone (66) 3407-1408/ (66) 

99908-2838.Intime-se a perita para, em 05 (cinco) dias, informar se aceita 

a nomeação, bem como para que apresente sua proposta de 

horários.Sendo aceita a nomeação e apresentada a proposta de 

honorários, intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a proposta de honorários, uma vez que requereu a 

realização da perícia.Com a manifestação favorável ao valor dos 

honorários, intime-se o requerente para, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

perda da prova, efetuar o recolhimento do valor dos honorários periciais 

em conta vinculada ao Juízo.Após, intimem-se as partes para apresentar 

quesitos ou ratificar os já apresentados, no prazo de 05 (cinco) dias.Em 

seguida, remetam-se cópias dos quesitos apresentados pelas partes e 

pelo Juízo, cientificando, o perito nomeado, que caso entenda necessário 

analisar outros exames e laudos do feito, poderá retirar os autos em 

carga, bem como os autos principais em apenso, pelo prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 284298 Nr: 9657-44.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMP, AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.
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1. Recebo a inicial, uma vez que presentes os requisitos contidos nos 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

2. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, conforme requerido.

 3. Cite-se a parte requerida, para, em 03 dias, pagar, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo (art. 528 do CPC), sob pena de 

penhora de tantos bens quantos suficientes para garantir a dívida, 

avaliando-se o bem e lavrando a termo, art. 829o do CPC, bem como 

expedição de certidão de dívida em desfavor do requerido, art. 528, § 1º e 

§ 3º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 284227 Nr: 9629-76.2018.811.0004

 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: Valteniza Moraes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Carvalho de Rezende, Marilene 

Neve Rezende, Claudistone Neves Rezende, Luciana Neves Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Larisse Alves Araújo - 

OAB:MT 14.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

CITEM-SE os requeridos e INTIME-SE a requerente a fim de que 

compareçam, à audiência de conciliação a ser realizada em 17 de outubro 

de 2018, às 08h30min (MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, 

sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça 

(art. 334, §8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem, assim na hipótese de ausência, o 

requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data de audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

parte contrária (art. 344 do CPC).

 Defiro o pedido de justiça gratuita, conforme requerido.

Cumpra-se. Citem-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 284254 Nr: 9643-60.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zootec Indústria de Comércio de Produtos 

Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Textil Comércio de Tecidos Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:MT 

3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE a requerida para que, em 15 (quinze) dias, reconhecendo a 

existência da dívida descrita em título monitório, promova o pagamento 

correspondente, acrescido de honorários advocatícios na proporção de 

5% (cinco por cento) do valor da causa.

Reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor da execução, acrescido de custas e honorários 

advocatícios, o requerido poderá intentar o parcelamento do 

remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, com correção monetária 

e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

De outro modo, a requerido poderá opor embargos à ação monitória, em 

igual prazo, os quais suspenderão a eficácia do mandado monitório, 

conforme artigo 702, §4º, do Código de Processo Civil.

Caso não seja cumprido o mandado monitório, nem opostos embargos, 

será constituído de pleno direito o título executivo judicial, como estabelece 

o artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282256 Nr: 8437-11.2018.811.0004

 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: LF, DMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Trata-se de Ação de reconhecimento de paternidade c/c alimentos com 

pedido de tutela de urgência, ajuizada por Luiz Fernando, menor impúbere, 

representado por sua genitora Dheilys Morais Nogueira, em face de 

Ronam Pereira Martins, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

 Pretendem os requerentes o reconhecimento da paternidade do 

requerido, bem como o arbitramento de alimentos provisórios.

Vieram os autos conclusos para deliberar.

É o relato. Decido.

Por ora, diante dos parcos documentos juntados, não merece acolhimento 

o requerimento de fixação dos alimentos provisórios já que não está 

devidamente comprovada a relação paterno-filial, conforme exigido pelo 

art. 4º da Lei 5.478/68.

Assim, deixo de fixar os alimentos provisórios conforme requerido pela 

parte autora.

CITE-SE o requerido e INTIMEM-SE as requerentes a fim de que 

compareçam, à audiência de conciliação a ser realizada em 17 de outubro 

de 2018, às 07h30min (MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, 

sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça 

(art. 334, §8º, do CPC).

 Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, os 

requeridos poderão oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Defiro o pedido de justiça gratuita, conforme requerido.

Cumpra-se. Intime-se. Cite-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282266 Nr: 8443-18.2018.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUÍZA DE SOUZA MARIANO, Naira Rosana de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Trata-se de ação de interdição ajuizada por Luíza de Souza Mariano 

visando a interdição de sua filha Naira Rosana de Souza, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Alega a requerente que a interditanda está acometida de doença de 

Neoplasia Maligna do Encéfalo (tumor maligno cerebral), CID 10-C71, que 

comprometerá todo o funcionamento de quase todo o sistema cerebral, 

estando com grandes limitações funcionais, pois não fala, não reconhece 

as pessoas, esta acamada, não tendo condições de gerenciar seus 

negócios.

 Com a inicial viram os documentos de fls. 08/16.

Vieram os autos conclusos para analise.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Deixo de designar audiência para a oitiva da interditanda, tendo em vista o 

estado de saúde em que se encontra.

 Justificada a urgência do caso, NOMEIO curadora provisória a requerente 

Luíza de Souza Mariano, para administrar os bens da interditanda.

O Ministério Público intervirá como fiscal da ordem jurídica.

Ante ao quadro de saúde da requerida, a citação desta deverá ser feita 

por meio de curador especial, que desde já NOMEIO a Defensoria Pública 

como curadora especial para apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme artigo 752 do Código de Processo Civil.
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Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274341 Nr: 3702-32.2018.811.0004

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildene Gonzaga da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 

13.745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a manifestação retro, retifico a sentença de fls. 31/32, fazendo 

constar: [...] para o recebimento dos valores existentes junto ao saldo de 

conta vinculada do FGTS e PIS da de cujus junto à Caixa Econômica 

Federal.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 250938 Nr: 6925-27.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luisa Ferreira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lindomarcos Barbosa Santos

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento nos dispositivos legais citados, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e DEFIRO A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ 

JUDICIAL em favor da requerente Maria Luisa Ferreira Santos, nos termos 

pleiteados. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, procedam-se às 

baixas de estilo, arquivando-se os autos.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244578 Nr: 2455-50.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Pirani, Maria Helena Branquinho Pirani

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 VISTOS.

Deverá ser certificada a tempestividade dos presentes embargos. Se 

tempestivos, recebo-os para discussão.

Trata-se de ação de embargos à execução, ajuizado por Irineu Pirani e 

Maria Helena Branquinho Pirani, em face do Banco Bradesco S/A.

 Intime-se o embargado para impugná-los no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando as provas que porventura desejar produzir.

 Após, voltem os autos conclusos para julgamento antecipado do pedido 

(art. 355, CPC) ou designação de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento nos termos do art. 920 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282898 Nr: 8817-34.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

CITE-SE a requerida e INTIME-SE o requerente a fim de que compareçam, à 

audiência de conciliação a ser realizada em 18 de outubro de 2018, às 

15h30min (MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, 

§8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem, assim na hipótese de ausência, o 

requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data de audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

parte contrária (art. 344 do CPC).

 Defiro o pedido de justiça gratuita, conforme requerido.

Cumpra-se. Citem-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280497 Nr: 7456-79.2018.811.0004

 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: CRISTINA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de gratuidade da Justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do 

CPC.

Na inicial a parte autora manifesta desinteresse na realização da audiência 

de conciliação/mediação.

Ocorre que a audiência de mediação/conciliação somente não será 

realizada se AMBAS as partes manifestarem pela sua não realização, 

conforme previsto no artigo 334, §4º, I do CPC.

Cite-se a requerida e intime-se a Requerente na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do CPC), a fim de que compareçam à audiência 

de conciliação a ser realizada em 17 de outubro de 2018, às 

09h30min(MT) pelo Centro de Conciliação/Mediação desta Comarca, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a 

Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do CPC).

 Após, voltem-me conclusos.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280248 Nr: 7356-27.2018.811.0004

 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: Ronan da Costa Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nessa esteira, RECEBO os presentes embargos para discussão e DEFIRO 

o pedido de suspensão da ação executiva autuada sob o código 

201138.Promova-se o levantamento do valor bloqueado, em favor da parte 

embargante, observando a conta por este indicada.CITE-SE a parte 

embargada para, querendo, contestar os embargos no prazo legal (art. 
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679 do CPC). Translade cópia dessa decisão para o processo cód. 

201138.Defiro o pedido referente a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita, conforme os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, à 

requerente.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275999 Nr: 4739-94.2018.811.0004

 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: Dagildo Francisco de Souza, Cleia Lemes de Carvalho 

Aschidamini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administradora de Consórcio Nacional Gazin 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SOUZA SOBRINHO - 

OAB:22968/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Trata-se de ação de manutenção de posse c/c pedido de medida liminar e 

reparação por danos morais, ajuizada por Dagildo Francisco de Souza e 

Cleia Lemes de Carvalho Aschidamini, em face de Administradora de 

Consórcio Nacional Gazin Ltda, todos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe.

 As fls. 25 determinou a comprovação da hipossuficiência dos autores, 

todavia somente o autor Dagildo Francisco de Souza manifestou 

comprovando ser beneficiário da justiça gratuita, permanecendo a 

requerente Cleia Lemes inerte.

Assim, intime-se pessoalmente a requerente Cleia Lemes, para no prazo 

de 10 (dez) dias, comprovar a hipossuficiência alegada, sob pena de 

extinção, tendo em vista o litisconsórcio ativo.

 Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, conclusos para analise da inicial.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 155449 Nr: 7372-25.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvêncio Noleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando as consultas de dados realizadas, via INFOJUD, conforme 

os extratos anexos, abra-se vista ao exequente para se manifestar em 10 

(dez) dias.

Sendo pleiteada as citações dos executados nos endereços encontrados 

nas consultas, expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 184953 Nr: 6247-17.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Cardoso Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FESP, QUALICORP ADM. E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SOUSA DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 24.308, Ticiana Scaravelli Freire - OAB:273.404/SP

 PROCESSO 6247-17.2014.811.0004 - CÓDIGO 184953

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença proposta por LUIZ ANTONIO 

CARDOSO RIBEIRO em face de UNIMED e QUALICORP, todos devidamente 

qualificados.

 Às fls. 382/383, o exequente requer a penhora online no valor de 

R$37.782,48 (trinta e sete mil e setecentos e oitenta e dois reais e 

quarenta e oito centavos).

 Às fls. 386, houve o bloqueio integral do valor pleiteado pelo exequente.

 Às fls. 397/398, o exequente requer a expedição do alvará judicial, bem 

como o prosseguimento da execução no valor de R$1.107,27 (mil cento e 

sete reais e vinte e sete centavos).

 É o relatório.

Considerando que houve o bloqueio integral do valor atualizado pelo 

exequente às fls. 386, não há que se falar em atualização da execução 

após o bloqueio integral, pois o dinheiro bloqueado está em conta única, 

sendo devidamente atualizado pelos juros da poupança.

 Diante disso, julgo extinto o processo de execução em virtude do 

pagamento, com amparo no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil.

Expeça-se o competente alvará judicial, conforme requerido às fls. 

397/398.

Eventuais custas pelo executado.

 Após, com baixas e anotações de estilo, ao arquivo.

 Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 197980 Nr: 2478-64.2015.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Carlos Oliveira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bonival Talvane Frazão - 

OAB:6.337-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435

 VISTOS.

Intime-se pessoalmente o requerente, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

complemente o pagamento das custas efetuadas, em vista da decisão de 

fl. 111 (cópia), sob pena de extinção.

Com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 242474 Nr: 1056-83.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Sônia Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em face da desistência dos embargos de declaração, certifique-se 

acerca do trânsito em julgado, com as baixas de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282784 Nr: 8756-76.2018.811.0004

 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): Alan Miranda de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, com pedido de liminar, 

movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A em face de ALAN 

MIRANDA DE SOUZA.

Considerando que o pedido do autor baseia-se no descumprimento de 

contrato de financiamento para aquisição de bem, garantido por alienação 

fiduciária, e que o deferimento do pedido pressupõe a notificação do 

requerido, decido:

Intime-se a parte autora para, em 15 dias, emendar a inicial, apresentando 

documento que comprove a notificação do requerido, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I e 330, I, ambos do CPC.

Emendada a inicial, voltem-me para deliberar quando o pedido liminar.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 223282 Nr: 4841-87.2016.811.0004

 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: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anália Ferreira Ramos, Cremildes Batista da 

Silva, Cícero Rufino, Norma Celia Ramos Mendes, Wesley Barbosa Vitória, 

Carlos Henrique da Silva Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, CLEBER SILVA E LIRA - OAB:169002/SP, Lélis Bento 

de Resende - OAB:MT 12.675, Silfarney Vieira do Nacimento - 

OAB:9.980B, Silfarney Vieira do Nacimento - OAB:9.980B.

 Vistos.

 Intimem-se as partes para manifestar acerca de eventuais provas a 

serem produzidas em juízo, especificando-as.

 Após, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277915 Nr: 5997-42.2018.811.0004

 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: Disal Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Jucelino Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:MT 11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, com pedido de liminar, 

movida por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face de 

JOSÉ JUSCELINO PEREIRA DA SILVA.

Considerando que o pedido do autor baseia-se no descumprimento de 

contrato de financiamento para aquisição de bem, garantido por alienação 

fiduciária, e que o deferimento do pedido pressupõe a notificação do 

requerido, decido:

Intime-se a parte autora para, em 15 dias, emendar a inicial, apresentando 

documento que comprove a notificação do requerido, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I e 330, I, ambos do CPC.

Emendada a inicial, voltem-me para deliberar quando o pedido liminar.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283877 Nr: 9396-79.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS CAVALCANTE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO, liminarmente, a busca e apreensão do automóvel HILUX CD SRV 

D4-D 4X4 AUT, MARCA TOYOTA, COR PRETA, ANO 2012, MODELO 2013, 

CHASSI 8AJFY29G6D8511281, PLACA OMC - 2586, a ser cumprida por 

meio de mandado judicial, devendo no ato de apreensão ser efetuada a 

entrega do bem e seus respectivos documentos. Com fundamento no 

artigo 840, §1º, do CPC, após a apreensão do veículo, DETERMINO que o 

senhor Meirinho deposite-o em favor do autor, ou da pessoa de quem este 

indicar, mediante termo de responsabilidade, restando vedado o depósito 

em favor de terceiros, funcionários ou serventuários da justiça, como 

dispõe o artigo 697 da CNGC. Somente após a execução da liminar, é que 

o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder a citação da parte requerida, 

cientificando-a acerca do conteúdo da petição inicial, bem como dos 

prazos, providências e sanções previstas na Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 

13.043/2014, a seguir transcritas: Poderá o réu efetuar o pagamento da 

integralidade da dívida indicada pelo credor na inicial, prazo de 05 (cinco) 

dias, após a execução da liminar, obtendo-se, assim, a restituição do 

veículo livre de ônus. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem ter havido 

o pagamento da integralidade da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e 

a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor.Poderá o réu 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias após a execução da 

liminar. Decorridos 15 (quinze) dias e não sendo apresentada resposta, 

será decretada a revelia da requerida, conforme dispõe o artigo 344 do 

Código de Processo Civil. Por fim, caso reste infrutífera a execução da 

liminar, fica facultado à parte autora o disposto no artigo 3º, § 12, do 

Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014. Caso não haja pagamento do 

débito no prazo acima assinalado, OFICIE-SE ao DETRAN-MT acerca da 

diligência realizada com o escopo de que este órgão, assim que 

informado, proceda a retirada de quaisquer ônus incidentes sobre o bem 

junto ao Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283909 Nr: 9407-11.2018.811.0004

 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: Deusdete Soares Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Duque dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO - 

OAB:48277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizado 

por Deusdete Soares Rodrigues, em face de Felipe Duque dos Santos, 

todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Pretende o autor a condenação do requerido ao pagamento de danos 

materiais e morais, em razão de acidente ocorrido.

Todavia, deixou a requerente de indicar o valor a qual pretende ser 

ressarcida a título de danos materiais.

 Assim, intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, emendar a mesma, atribuído o valor do dano 

material, bem como modificar o valor dado à causa, conforme artigo 319, 

incisos IV e V, do CPC. Decorrido o prazo, não emendada a inicial, 

voltem-me para sentença extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, conclusos para analise da inicial.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275413 Nr: 4369-18.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHAP, CCdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núcleo de Prática Jurídica - 

Cathedral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTOS.

Tendo em vista que a certidão de fl.30, referente ao despacho de fl. 28, o 

qual apresentou ambiguidade na escolha do rito da execução do débito 

alimentar.

Determino a citação e intimação do réu, para, em 03 dias, pagar, as 

prestações vencidas e vincendas no decorrer do processo, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo (art. 528 do CPC), sob pena 

de prisão, conforme preceitua o art. 528, §§1º e 3º do CPC.

 Após, conclusos.

Cite-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232474 Nr: 10813-38.2016.811.0004

 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: MPdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 10813-38.2016.811.0004 – CÓDIGO Nº 232474

Vistos.

Trata-se de ação revisional de alimentos proposta por MARCOS PAULO 

DA SILVA RODRIGUES, em face de ANNA PAULA MORAES RODRIGUES, 

devidamente representado DEJANE MORAES DE SOUZA, todos 

devidamente qualificados.

 A parte autora requer a minoração do valor dos alimentos de 50% do 

salário mínimo para 25% do salário mínimo, sob a alegação de que possui 

uma nova esposa e deseja ter outro filho com ela. Instada, a parte 

requerente, impugnando a contestação, à fls. 68/69, manteve os 

fundamentos da inicial, pretendendo, ainda, julgamento antecipado da lide.

Devidamente citada, a requerida contestou a alegação do autor, aduzindo 

que sua esposa teria feito laqueadura, bem como pugna pela 

improcedência do pedido revisional, pois a redução não atenderia o melhor 

interesse da criança.

 Em vista dos autos, o Ministério Público pugnou, à fls. 49/50, por não 

haver julgamento antecipado da lide, fundamentando a necessidade da 

fase processual instrutória, mediante designação de audiência específica, 

momento em que o lastro probatório apresentado pelas partes deve ser 

colhido e devidamente apreciado.

 Insiste na realização da audiência de instrução por vislumbrar que é 

nesse ato que devem ser constituídos maiores elementos relevantes, 

pelas partes, para a compreensão e resolução da demanda, em 

consonância com o que apregoa o art. 357 do Código de Processo Civil. 

Requereu, também, a fixação dos pontos controvertidos da demanda, com 

base na exposição das partes.

É o relatório. Decido.

Ante a necessidade de se determinar, com vistas à discussão probatória 

no procedimento instrutório, o ponto controvertido da demanda, FIXO a 

controvérsia quanto aos alimentos pleiteados, objeto desta ação. Dessa 

forma, observar-se-ão os requisitos legais de fixação do que é devido, 

bem como a incidência, no caso concreto, do binômio possibilidade de 

quem paga (alimentante) e necessidade de quem recebe (alimentando), de 

modo a satisfazer a demanda com a decisão mais justa possível.

Considerando a insuficiência de aparato jurídico que permita, de plano, 

julgamento antecipado de mérito, e buscando ofertar às partes a 

oportunidade de manifestações, produção e apresentação de provas, 

esclarecimentos e demais alegações pertinentes, a medida que se faz 

justa e conveniente é a designação de audiência de instrução e 

julgamento, com presença do Parquet, custos legis, no respectivo ato. 

Assim, acolhendo a manifestação ministerial, nos termos do art. 357, 

inciso V, do Código de Processo Civil, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 15 de outubro de 2018, às 16h00min (horário local).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem ao ato designado, na data e 

horário acima especificados, advertindo-as da oportunidade em 

apresentar alguma questão de mérito ainda não discutida, bem como 

produzir as provas que julgarem necessárias.

INTIME-SE o Ministério Público, atuando este como fiscal da ordem jurídica 

e dos interesses dos incapazes.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08 de agosto de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282407 Nr: 8537-63.2018.811.0004

 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: EPZ, MVCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZ

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

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, analisando a documentação acostada aos autos, defiro o pedido 

de tutela de urgência, majorando os alimentos arbitrados para R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), devido pelo requerido à alimentante. CITE-SE 

o requerido e INTIMEM-SE os requerentes a fim de que compareçam, à 

audiência de conciliação a ser realizada em 17 de outubro de 2018, às 

07h00min (MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, 

§8º, do CPC). Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de 

ausência, os requeridos poderão oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 

335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de 

fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Abre-se vistas ao 

representante do Ministério Público por se tratar de interesse de 

menor.Defiro os benefícios da justiça gratuita, conforme 

requerido.Cumpra-se. Intimem-se. Cite-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177181 Nr: 11362-53.2013.811.0004

 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: Altieres Moreira da Silva

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

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

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 determino a LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA que deverá ser apurada 

observando-se o rito estabelecido no artigo 510, do CPC/2015, ante a 

natureza do objeto da liquidação.Nesses termos, intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias apresentem 

pareceres/documentos elucidativos, de modo a sustentar o valor que 

entenderem devidos/indevidos, nos termos do artigo 510 do CPC/2015. 

Dê-se ciência ao réu, pessoalmente, na pessoa do seu representante 

legal, por se tratar de ente público estadual.Por fim, deixo consignado que, 

quanto à parte autora, querendo, poderá complementar o pedido de folhas 

87/91, instruindo-o com outros documentos e pareceres que entender 

pertinentes. Intimem-se. As providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251101 Nr: 7054-32.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Matsumuri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, CELSO MARINS SPOHR - OAB:, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, EMERSON 

LAUTENSCHLAGER - OAB:, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 

3.378

 17.Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial e CONDENO o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT a reenquadrar 

a servidora LUCIANA MATSUMURI para o os níveis 2,3 e 4, desde as 

respectivas datas de aquisição do direito, bem como às classe “B e C”, 

desde 28/11/2016 (data do pedido administrativo), bem como CONDENO o 
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réu ao pagamento em favor da requerente de seu salário pela Tabela de 

40/h semanais e adicional de 30% do cargo comissionado de Coordenador 

DAS-3, nos termos da Lei n. 091/2005. 18.Por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do CPC.19.CONDENO a parte demandada ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que FIXO em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), com fundamento no artigo 85, §2º, do CPC.20.SEM CUSTAS, 

uma vez que não são devidas pelo Município, conforme artigo 3º da Lei 

Estadual 7.603/01-MT (item 2.14.5 da CNGC - Foro Judicial).21.Após o 

prazo de recurso das partes, ENCAMINHEM-SE os autos ao Tribunal de 

Justiça para reexame necessário da sentença.22.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. 23.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Barra do 

Garças, 10 de agosto de 2018CARLOS AUGUSTO FERRARIJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 156069 Nr: 8272-08.2011.811.0004

 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): Adir Tomain

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o exequente para indicar bens passíveis de constrição, sob 

pena de suspensão.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170440 Nr: 2804-92.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adir Tomain

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco De Lage Landen Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 PROCESSO N. 2804-92.2013.811.0004 - CÓD. 1704440

VISTOS;

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por BANCO DE LAGE 

LANDEN BRASIL S/A, em face de ADIR TOMAIN, todos devidamente 

qualificados.

 O exequente requer o pagamento no importe de R$ 93.274,93(noventa e 

três mil duzentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos).

 Devidamente intimado, o executado apresentou impugnação às fls. 

248/251, alegando excesso na execução na ordem de R$52.589,30 

(cinquenta e dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e trinta centavos).

 O exequente manifestou às fls. 255, concordando com o reconhecimento 

do excesso na execução.

 É o breve relatório.

 Decido.

 Considerando haver excesso na execução, conforme bem apontou o 

executado às fls. 249/251, e concordância do exequente às fls. 255, 

homologo os cálculos apresentados para reconhecer o crédito do 

exequente na ordem de R$40.685,63 (quarenta mil seiscentos e oitenta e 

cinco reais e sessenta e três centavos).

 Reconheço o excesso na execução na ordem de R$ 52.589,30 

(cinquenta e dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e trinta centavos).

Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor 

do executado em 10% sobre o valor do excesso executado.

 Condeno o executado, nos termos do art. 523, §1º do CPC.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Barra do Garças, 09 de agosto de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166198 Nr: 8577-55.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Teresa Corti Di Retorbido e Di Castel San Vitale 

Delle Carpinete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bio Brazilian Italian Oil Industria, Comércio e 

Exportação de Biocombustíveis Lt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLAUS GILDO DAVID 

SCANDIUZZI - OAB:199204/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO CARVALHO DA 

MOTA - OAB:13302-A/MT

 Vistos.

 Defiro o pedido retro.

 Expeça-se mandado de adjudicação em favor da exequente.

 Após, intime-se a exequente para indicar bens passíveis de constrição, 

sob pena de suspensão.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 71955 Nr: 5209-14.2007.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Antônio Rubens Fagundes Pereira - OAB:MT 2025, 

Francisco Assis Moreira Santos - OAB:MT 12.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 Vistos.

Considerando que os bens a serem partilhados poderão ser atualizados 

por intermédio de prova documental, sem esforço extraordinário, e a fim 

de evitar custos desnecessários às partes, uma vez que a perícia é 

medida excepcional e não gratuita, intime a parte autora para apresentar 

esboço de partilha, no prazo de 15 (quinze) dias e, após, diga a parte 

contrária.

 Após, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252672 Nr: 8116-10.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glauciene Alves Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 Vistos.

Certifique-se quanto ao decurso de prazo para apresentação de resposta 

pela embargada.

Após, intime-se o embargante para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 168233 Nr: 11258-95.2012.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassi - Caixa de Assistência dos Funcionários 

do Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Lopes Vieira 

Vidaurre - OAB:MT - 12.750

 Processo nº 11258-95.2012 – Código 168233
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SENTENÇA.

Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por SANDRO 

LUIS COSTA SAGGIN em face de CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 

FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A.

Às fls. 218 vieram os cálculos do contador do juízo, na qual houve a 

atualização do débito remanescente corrigido, bem como houve a 

aplicação da multa de 10%, nos termos do art. 523,§1º, do CPC.

Às fls. 221/223, o executado informou a satisfação da obrigação, 

pugnando pela extinção do feito nos moldes do art. 924, II do CPC.

Às fls. 226/227, o exequente insiste na inclusão do valor dos honorários 

de 10%, nos termos do art. 523,§1º, do CPC.

 É o breve relatório.

 Decido.

 Em análise aos autos, constata-se que o executado, após a intimação do 

cálculo apresentado pelo contador judicial, recolheu integralmente o valor, 

na qual já considerava a multa disposta no art. 523,§1º, do CPC. Assim, 

não há que se falar em crédito remanescente com a inclusão de multa de 

10%.

Portanto, ante o pagamento integral da dívida, acolho o pedido 

apresentado às folhas 221/223, e com amparo no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil, julgo por sentença com julgamento do mérito, extinta a 

presente execução.

Eventuais custas pelo executado.

 P.R.I.C

Após, deem-se baixas e arquivem-se com as baixas de estilo.

Barra do Garças, 07 de agosto de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272118 Nr: 2374-67.2018.811.0004

 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: ELIANA GONÇALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Estado de 

Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista, que o requerido Município de Barra do Garças – MT, 

apesar de devidamente citado, não apresentou contestação, conforme fls. 

44, decreto-lhe a sua revelia.

 Considerando que trata-se de pedido de internação compulsória, em que 

não há nos autos documentos que comprovem o estado em que o 

requerido se encontra, se é incapaz ou não, promova-se nova tentativa de 

citação e avaliação psiquiátrica do requerido.

 Após sua citação, transcorrido o prazo sem manifestação, nomeio desde 

já como curador especial um dos membros da Defensoria Pública para que 

apresente manifestação.

 Oficie-se ao Diretor do Pronto Socorro Municipal para que realize a 

avalição psiquiátrica do requerido, no prazo de 10 (dez) dias.

 Com o agendamento nos autos, intime-se do requerido Jefferson 

Gonçalves Reis, e se for necessário expeça-se o mandado de busca 

apreensão, para que seja submetido a avaliação psiquiátrica, podendo ser 

requisitado o uso de força policial, se necessário.

 Apresentado o laudo, diga ao Ministério Público e as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261126 Nr: 13705-80.2017.811.0004

 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: José de Jesus Paes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Barra do 

Garças - MT

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARTINS SPOHR - 

OAB:2.36, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 Vistos.

Postergo por ora, a análise do pedido de bloqueio das verbas públicas do 

Estado para compra dos medicamentos do autor.

Intimem-se os requeridos para no prazo de 48 (quarenta e oito horas), 

forneça integralmente os medicamentos pleiteados, cabendo aos 

requeridos acostar aos autos os comprovantes de fornecimento dos 

medicamentos.

 Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 196237 Nr: 1296-43.2015.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joseval Medeiros da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 Decisão Autos nº 196237 Expeça-se alvará de autorização para o 

cumprimento da pena em regime semiaberto. No ato do cumprimento do 

alvará de autorização o Oficial de Justiça deverá indagar o reeducando se 

irá residir nesta cidade, declinando seu endereço. Caso o reeducando 

manifeste interesse em residir em outra comarca do Estado de Mato 

Grosso, remeta-se o presente executivo àquela urbe, independentemente 

de nova conclusão. Elabore-se novo cálculo, com data-base em 

13.08.2018, alterando o regime para o semiaberto. Incabíveis os institutos 

do indulto e comutação, uma vez que o art. 3º, inciso II, do Decreto 

9.246/17, prevê a não concessão destes institutos aos delitos hediondos 

e equiparados. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 16.08.2018 

Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 226091 Nr: 6535-91.2016.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Pacheco de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 Decisão Autos nº 226091 Expeça-se alvará de autorização para o 

cumprimento da pena em regime semiaberto. No ato do cumprimento do 

alvará de autorização o Oficial de Justiça deverá indagar o reeducando se 

irá residir nesta cidade, declinando seu endereço. Caso o reeducando 

manifeste interesse em residir em outra comarca do Estado de Mato 

Grosso, remeta-se o presente executivo àquela urbe, independentemente 

de nova conclusão. Elabore-se novo cálculo, com data-base em 

16.08.2018, alterando o regime para o semiaberto. Intime-se a vítima 

Yasminn Vitória Sousa Sanches na pessoa de seus representantes 

Marcos Vinicios Mariano Sanches e Vânia Regina Sousa Garcia desta 

decisão. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 16.08.2018 Douglas 

Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 255800 Nr: 10102-96.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Alves dos Reis Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 16.08.2018, às 17hrs53min (MT), na sala de audiência, presente o MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Marcos 

Brant Gambier Costa e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. 

Presentes os flagrados. Realizada a custódia. O Ministério Público 
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manifesta pela homologação dos autos, convertendo-os em preventiva. A 

Defensoria Pública manifesta pela concessão de liberdade provisória, 

aplicando-lhes cautelares diversas da prisão. Após, em áudio, o MM. Juiz 

decidiu: “1. Não verificando vícios, homologo o flagrante. 2. Com relação 

ao flagrado Rubens Alves dos Reis Junior, verifico que em seu desfavor 

foi distribuída execução penal com código 150118/1°VaraCriminal, 

oportunidade em que decreto sua regressão cautelar, nos termos da 

Súmula 526 do STJ, determinando a expedição de mandado de prisão com 

validade até 15.08.2026. 3. Em seu desfavor também foi distribuída ação 

penal de código 255800/1°Vara Criminal, e, compulsando os respectivos 

autos, verifico o descumprimento da cautelar que lhe fora imposta, 

monitoração eletrônica, quando da liberdade provisória, em razão disto, 

revogo a liberdade provisória concedida nos respectivos autos, 

determinando expedição de mandado de prisão, com validade até 

15.08.2038. 4. Demonstrada a reiteração, converto em preventiva a prisão 

de Rubens Alves Reis Junior, como garantia da ordem pública pela 

reiteração delitiva. 5. Quanto ao flagrado Jefferson Lucas Calaça de 

Queiroz, a imputação de tráfico e associação para o tráfico afastam 

incidência do privilégio em sede de eventual condenação, e eventual 

regime provavelmente não atenderá os critérios do aberto e semiaberto, 

além disso, as cautelares não prisionais não são cabíveis, porque a pior 

delas, domiciliar como monitoração eletrônica, não impedem o tráfico 

cometido em própria residência, que era entregue para que usuários 

consumissem droga no seu interior, pelo que converto o flagrante em 

preventiva.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo 

que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 150118 Nr: 9759-47.2010.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Alves dos Reis Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 16.08.2018, às 17hrs53min (MT), na sala de audiência, presente o MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Marcos 

Brant Gambier Costa e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. 

Presentes os flagrados. Realizada a custódia. O Ministério Público 

manifesta pela homologação dos autos, convertendo-os em preventiva. A 

Defensoria Pública manifesta pela concessão de liberdade provisória, 

aplicando-lhes cautelares diversas da prisão. Após, em áudio, o MM. Juiz 

decidiu: “1. Não verificando vícios, homologo o flagrante. 2. Com relação 

ao flagrado Rubens Alves dos Reis Junior, verifico que em seu desfavor 

foi distribuída execução penal com código 150118/1°VaraCriminal, 

oportunidade em que decreto sua regressão cautelar, nos termos da 

Súmula 526 do STJ, determinando a expedição de mandado de prisão com 

validade até 15.08.2026. 3. Em seu desfavor também foi distribuída ação 

penal de código 255800/1°Vara Criminal, e, compulsando os respectivos 

autos, verifico o descumprimento da cautelar que lhe fora imposta, 

monitoração eletrônica, quando da liberdade provisória, em razão disto, 

revogo a liberdade provisória concedida nos respectivos autos, 

determinando expedição de mandado de prisão, com validade até 

15.08.2038. 4. Demonstrada a reiteração, converto em preventiva a prisão 

de Rubens Alves Reis Junior, como garantia da ordem pública pela 

reiteração delitiva. 5. Quanto ao flagrado Jefferson Lucas Calaça de 

Queiroz, a imputação de tráfico e associação para o tráfico afastam 

incidência do privilégio em sede de eventual condenação, e eventual 

regime provavelmente não atenderá os critérios do aberto e semiaberto, 

além disso, as cautelares não prisionais não são cabíveis, porque a pior 

delas, domiciliar como monitoração eletrônica, não impedem o tráfico 

cometido em própria residência, que era entregue para que usuários 

consumissem droga no seu interior, pelo que converto o flagrante em 

preventiva.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo 

que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 202961 Nr: 5464-88.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Miguel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roldrigo Queiroz de Oliveira 

- OAB:MT 13.284-O

 Decisão Autos de cód. 202961 Diante o exposto, não subsistem as 

condições para a manutenção da preventiva, uma vez que o acusado 

justificou a sua ausência, e conseguinte encontra-se superadas as 

condições motivadoras de sua decretação, uma vez estando em lugar 

certo e sabido, conforme endereço anexado em fl.101, e comprovante de 

ocupação lícita em fl.102. Assim, revogo a prisão preventiva decretada em 

fls.92/92, desde que proceda a citação do acusado Leonardo Miguel da 

Silva, em aplicação ao princípio rebus sic stantibus, regido pelo art. 316, 

do CPP. Cite-se o acusado Leonardo Miguel da Silva, para que apresente, 

por intermédio de defesa técnica ou Defensoria Pública, resposta à 

acusação no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art.396-A, do CPP. 

Cumpra-se. Barra do Garças- MT, 16.8.2018 Douglas Bernardes Romão 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 206622 Nr: 7513-05.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rodrigues da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos do art.413, CPP, pronuncio o denunciado João Rodrigues da 

Cruz, como incurso na imputação do art. 121, caput, do CP;b.Mantenho o 

réu na prisão.c.Operada a preclusão, vistas às partes para fins do art. 

422, CPP.d.Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 17.8.2018Douglas 

Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 221899 Nr: 3995-70.2016.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heli Alves de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 Decisão

Autos nº 221899

1. Ante o teor do ofício de fl. 44, remeta-se este o executivo de pena à 

Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina.

2. Cumpra-se.

Barra do Garças, 15.08.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 281359 Nr: 7964-25.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ireni Alexandrina Dias Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Vistos em correição.Designo o dia 28/08/2018, às 15:00 horas, para a 

audiência de instrução e julgamento (horário oficial de Cuiabá-MT).

[...]Passo a análise do pedido de revogação da prisão preventiva 

formulada em favor do réu.In casu, não houve alteração dos requisitos, 

estando presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade 

delitiva que autorizam a prisão preventiva, bem como o periculum in 

libertatis da indiciada.Assim, não havendo mudança no quadro fático 

processual, e certo de que a prisão preventiva rege-se pela cláusula 

Rebus Sic Stantibus.Posto isso, a decisão que a decretou pedido de 
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prisão preventiva deve ser mantida pelos seus próprios 

fundamentos.Defiro o pedido de formulado pela Defesa da ré, a fim de que 

seja oficiado à direção do Hospital Municipal (Pronto Socorro), cópia de 

eventual prontuário médico de atendimento da ré no corrente ano.Dê-se 

ciência ao Ministério Público e Defesa.Expeça(m)-se o necessário, 

inclusive carta precatória, com prazo de 20 (vinte) dias, visando a(s) 

oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de fora” caso haja.Oficie-se, ainda, a 

direção do sistema prisional em que a denunciada se encontra recolhida, a 

fim de que participe da audiência supra.Cumpra-se IMEDIATAMENTE por 

se tratar de processo de réu preso.Barra do Garças/MT, 16 de agosto de 

2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 282307 Nr: 8472-68.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Pereira Costa, Robison Carlos de 

Oliveira, Marcos Junior Reckziegel Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O

 Vistos em correição

Acerca da revogação da prisão do réu Edgar Pereira Costa e aplicação de 

cautelar diversa, in casu, não houve alteração dos requisitos, estando 

presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que 

autorizam a prisão preventiva, bem como o periculum in libertatis do réu 

Edgar Pereira Costa.

Importante ressaltar que a prisão inclusive foi mantida pela Terceira 

Câmara Criminal do E.TJ/MT, nos autos HC nº 1007214-18.2018.8.11.0000, 

que negou extensão da liberdade concedida anteriormente ao corréu 

Robison Carlos de Oliveira.

 Por fim, a prisão preventiva está sujeita à cláusula rebus sic stantibus. 

Não advindo alteração no quadro fático que a ensejou em um primeiro 

momento, não há que se falar em revogação da medida cautelar extrema, 

nos termos do art. 316 do CPP.

 Posto isso, com fulcro nos art. 312 e seguintes, do CPP, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão/substituição por cautelar diversa da prisão 

formulado em favor EDGAR PEREIRA COSTA por não vislumbrar alteração 

dos requisitos da prisão preventiva.

Diligencie a Secretaria junto ao Juízo Deprecante acerca cumprimento da 

missiva expedida, à fls. 100, bem como adote as providências 

necessárias acerca do seu cumprimento, vez que relativo a feito com réu 

preso.

 Ciência ao Ministério Público e Defesa pleiteante da revogação.

Intime-se. Cumpra-se COM MÁXIMA URGÊNCIA.

Barra do Garças/MT, 16 de agosto de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 183508 Nr: 5099-68.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Vistos, em correição.

Diante do contido na certidão (fl. 139), redesigno a presente audiência 

para o dia 25/10/2018 às 14:30 horas (horário de Mato Grosso).

Expeça-se o necessário pare realização do ato.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Lizandra Lima, estagiária de 

direito, nomeada ad hoc, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

 Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011027-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE BUENO DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACK MARCIO MARIA ZIMMERMANN OAB - MT0019207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

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. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. 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, 16 de Junho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011278-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ BROCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FANTINI & CLEMENTE LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EMERSON NEVES DA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO)

LUCAS REIS FANTINI (TERCEIRO INTERESSADO)

TARCISIO MAIA DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) SABRINA 

MIRANDA BRITO - MT0022125A-B, para que compareça à audiência de 
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conciliação designada para o dia 28/09/2018 Hora: 13:20 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001294-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 11/09/2018 Hora: 17:00 (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: 1000717-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO CALSOLAIO (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

GILSON ALVES LINO JUNIOR (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação (em relação aos requeridos Sandro e Gilson) designada 

para o dia 28/09/2018 Hora: 14:40 (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: 1001004-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES (ADVOGADO(A))

CLAUDIA MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA GRASIELLY FREITAS SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) BRUNA 

GOMES DE MORAES - MT0021078A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 28/09/2018 Hora: 15:00 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010600-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO SILVA VILELA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANUZA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) ROSANA 

DA SILVA FREITAS - MT0020838A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 28/09/2018 Hora: 15:20 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS (ADVOGADO(A))

A. K. COMUNICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR BARBOSA DE SOUZA 62755595191 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) JESSYKA 

DE FREITAS CAMARGOS - MT0021776A, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 28/09/2018 Hora: 15:40 (MT), sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-40.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. COMUNICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEI FERREIRA DE MATTOS 47455470134 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) JESSYKA 

DE FREITAS CAMARGOS - MT0021776A, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 28/09/2018 Hora: 16:20 (MT), sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELE MENDES DE ARAUJO (REQUERENTE)

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 28/09/2018 Hora: 16:40 (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: 1000866-69.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

CLEVER CARMO SILVA NETO (ADVOGADO(A))

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA IRENE RODRIGUES DIAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) CARLOS 

YVANHOE BRAGA MOURA - MT25327/O e CLEVER CARMO SILVA NETO 

- MT24084/O-O, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 28/09/2018 Hora: 17:00 (MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 016/2018/DF

 A JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CÁCERES, 

no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Provimento 

6/2014/CM, de 07.03.2014, torna público, para ciência dos interessados, a 

abertura de processo seletivo com a finalidade de credenciar Pessoas 

Físicas nas áreas de Assistência Social e Psicologia, cujo procedimento 

obedecerá às regras estabelecias neste Edital.

 1. DO OBJETO

 1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de Pessoa 

Física para atuar nas áreas de Assistência Social e Psicologia nas Varas 

Cíveis e Criminais, Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra 

Mulher do Fórum da Comarca de Cáceres-MT.

 2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO:

 2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases:

 a) divulgação do Edital;

 b) inscrição dos interessados;

 c) análise da documentação e do currículo;

 d) divulgação dos interessados habilitados;

 3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

 3.1. As inscrições deverão ser realizadas no período de 27/08/2018 a 
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31/08/2018, na recepção da Diretoria do Fórum da Comarca de Cáceres, 

localizado na Rua das Maravilhas, s/nº, bairro Cavalhada – Cep: 

78.200-000 – Telefone: (65) 3211-1300 – Ramal 240, das 12 às 19h, nos 

termos do artigo 4º do Provimento 6/2014/CM.

 4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO

 4.1. São requisitos para o credenciamento de Assistentes Sociais e 

Psicólogos de que trata o Provimento 6/2014-CM:

 I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo;

 II. Ser maior de vinte e um (21) anos;

 III. Não possuir antecedentes criminais;

 IV. Ser bacharel em Serviço Social e/ou Psicologia, por instituição 

devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação, e com registro no 

Conselho Regional na respectiva área profissional;

 5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

 5.1. O requerimento (Anexo I), a ser protocolado na Central de 

Administração do Fórum da Comarca de Cáceres, deverá estar instruído 

com as seguintes peças:

 a) ficha cadastral - Anexo II;

 b) declaração acerca da veracidade das informações prestadas e de 

pleno conhecimento e concordância com os termos deste Edital, sob as 

penas da lei - Anexo III;

 c) declaração de relação de parentesco – Anexo IV;

 d) documentação indicada no subitem 5.2.

 5.2. Com o requerimento, o interessado deverá apresentar os seguintes 

documentos:

 I - cópia autenticada da Carteira de Identidade;

 II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

 III - certidões negativas criminais expedidas pela Justiça Estadual 

(http://sec.tjmt.jus.br/) e pela Justiça Federal ( HYPERLINK 

" h t t p : / / w w w . t r f 1 . j u s . b r / S e r v i c o s / C e r t i d a o / " 

http://www.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/);

 IV - cópia autenticada do diploma de curso superior;

 V - cópia autenticada dos títulos que venham a ser apresentados;

 VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à 

profissão do candidato;

 VII - atestado de sanidade física e mental;

 VIII - declaração de parentesco (Anexo IV);

 IX - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as 

regras estabelecidas neste Provimento;

 X - duas fotografias 3x4 recentes.

 6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

 6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por 

meio de análise de currículo, efetuado pela Diretoria do Foro, sendo a nota 

composta da seguinte forma:

 6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano 

de exercício, não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos.

 6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis 

décimos) de ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o total 

de 3 (três) pontos.

 6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 

6.1.1, poderá ser aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2.

 6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído 

o título de graduação requerido para o credenciamento, contados da forma 

seguinte:

 a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos;

 b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na 

área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

 c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos;

 d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco 

centésimos) de ponto;

 e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, na área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

 f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, que não seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 

(cinco décimos) de ponto;

 g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na 

área específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco 

centésimos) de ponto.

 6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder 

aos 5 (cinco) pontos previstos.

 6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de 

cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse 

fim.

 6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma 

estabelecidos neste edital.

 6.2. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste 

edital, das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do seu 

adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 

sentido.

 6.3. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos 

que atenderem plenamente as exigências deste edital e do Provimento 

6/2014/CM.

 7. DO CREDENCIAMENTO

 7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento 6/2014/CM.

 7.2. O Processo Seletivo, de que trata este Edital, terá validade de 2 (dois) 

anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

 8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às 

normativas especificadas pelo Provimento 6/2014/CM, disponibilizado no 

Diário da Justiça Eletrônico – MT n.º 9.255, de 13/3/2014.

 8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão 

devolvidos.

 E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o 

presente Edital.

 Cáceres, 16 de agosto de 2018.

 Hanae Yamamura de Oliveira

 Juíza de Direito Diretora do Fórum

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004630-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. A. A. (AUTOR)

ELIANE ALVES DA CUNHA ABDEL AZIZ (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Secretário de Saúde do Município de Cáceres (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1004630-91.2017.8.11.0006 AUTOR: MUNIR CUNHA ABDEL AZIZ, ELIANE 

ALVES DA CUNHA ABDEL AZIZ RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CÁCERES Vistos etc. Intime-se 

a parte autora, via Defensoria Pública, para, querendo, impugnar as 

contestações no prazo legal. Decorrido o prazo e devidamente certificado, 

à conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 16 de agosto de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007891-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TOMASIA ALUIZIA DA SILVA (REQUERENTE)

BENEDITA JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

CLAUDIOMAR DO ROSARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 
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COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1007891-64.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA, 

TOMASIA ALUIZIA DA SILVA, BENEDITA JOSEFA DA SILVA, 

CLAUDIOMAR DO ROSARIO DA SILVA REQUERIDO: FRANCISCO DA 

SILVA Vistos etc. Tendo em vista o lapso temporal decorrido, intime-se a 

inventariante, via advogada constituída, para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, devendo juntar aos 

autos os documentos determinados na decisão de ID 11280717, sob pena 

de aplicação do disposto no art. 622, II ou art. 485, III, ambos do CPC. 

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão. Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 14 de agosto de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002703-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA RAIMUNDO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

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

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002703-56.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA NEUZA RAIMUNDO 

GONCALVES Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se que os demais 

herdeiros anuíram com o pedido formulado, renunciando seus respectivos 

quinhões em favor da requerente, acostando aos autos declaração com 

firma reconhecida em cartório. Todavia, imperioso mencionar que a 

renúncia somente pode ser efetivada por escritura pública ou por termo 

judicial, conforme disposto no art. 1806 do Código Civil. Dessa maneira, 

intime-se a parte autora novamente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostar aos autos instrumento público ou termo judicial de renúncia 

destes, nos termos do art. 1.806 do Código Civil. Decorrido o prazo 

devidamente certificado e com o retorno do expediente, à conclusão. Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 14 de agosto de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002347-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEURILCE PEREIRA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de Osmar Pereira Sobrinho (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002347-32.2016.8.11.0006 REQUERENTE: NEURILCE PEREIRA SOBRINHO 

INVENTARIADO: ESPÓLIO DE OSMAR PEREIRA SOBRINHO Vistos etc. 

Intime-se a inventariante, pessoalmente, para acostar aos autos as 

primeiras declarações, sob pena de aplicação do disposto nos art. 622, 

inc. II ou art. 485, inc. III, ambos do Código de Processo Civil, no prazo de 

20 (vinte) dias. Ademais, cumpra-se integralmente a decisão anterior, 

oficiando-se o INDEA/MT. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002131-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THELMA DO CARMO CARVALHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIO FRANCISCO DE CARVALHO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002131-03.2018.8.11.0006 REQUERENTE: THELMA DO CARMO 

CARVALHO DE OLIVEIRA INVENTARIADO: AURELIO FRANCISCO DE 

CARVALHO Vistos etc. Intime-se a inventariante, via advogado 

constituído, para indicação do endereço dos herdeiros apresentados nas 

primeiras declarações para citação, no prazo 10 (dez) dias. Decorrido o 

prazo e devidamente certificado, à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001973-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. N. D. S. (REQUERENTE)

CLEIDE MARIA NERES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RANIEL NERES DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001973-16.2016.8.11.0006 REQUERENTE: CLEIDE MARIA NERES DE 

OLIVEIRA, NICOLLY RADILA NERES DOS SANTOS, RANIEL NERES DE 

OLIVEIRA SANTOS INVENTARIADO: RONALDO DOS SANTOS Vistos etc. 

Tendo em vista a possibilidade de conversão do feito em arrolamento, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação nos termos 

do art. 665 do CPC. Ademais,intime-se a inventariante, via advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê prosseguimento no 

feito, devendo acostar aos autos as certidões negativas de débitos fiscais 

expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal e 

comprovante de recolhimento do ITCD e plano de partilha, sob pena de 

aplicação do disposto nos art. 622, II ou art. 485, III, ambos do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo e com a manifestação do Ministério 

Público, à conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 17 de agosto de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001535-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FREDY DE BELEM MELGAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)

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

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001535-19.2018.8.11.0006 REQUERENTE: FREDY DE BELEM MELGAR 

DOS SANTOS Vistos etc. Tendo em vista o retorno dos expedientes, 

intime-se a parte autora, via advogado constituído, para requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, à 

conclusão. Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se. 

Cáceres, 17 de agosto de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1003411-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. A. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUANE CAROLINE RODRIGUES OAB - MT19106/O (ADVOGADO)

FLAVIA ARAGAO MARTINS DE MELO OAB - DF27150 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. (RÉU)

P. S. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003411-09.2018.8.11.0006 AUTOR: MARLON MARIS ARAGAO MARTINS 

RÉU: PAMELA SABRINA DA SILVA, ANTONELLA SILVA Vistos etc. 

Processe-se em segredo de justiça. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que 
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dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Cite-se e 

intime-se a Requerida para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Advirta-se a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, ou 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). Deverão constar do 

mandado de citação as disposições insertas no art. 695 e parágrafos do 

Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 695. Recebida a petição inicial e, 

se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o 

juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e 

conciliação, observado o disposto no art. 694. § 1o O mandado de citação 

conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo”. Decorrido o prazo e 

devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 201766 Nr: 4524-83.2016.811.0006

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manuela Mateos Nunez da Costa Marques Ferreira, 

Paola Mateos Nunez da Costa Marques de Mesquita, Osmar da Costa 

Marques Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDNA DIVINA MARQUES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT, DANILO PIRES ATALA - OAB:6.062 MT, leiton Tubino 

Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062 MT

 Impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado constituída nos autos, para no prazo de 05 (cinco), providenciar 

recolhimento das custas para distribuição da Carta Precatória que tem por 

finalidade de intimar: Eduardo Garcia da Costa Marques.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 130030 Nr: 8662-06.2010.811.0006

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A, SDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLEGIO ALVES - 

OAB:, ADRIANO COLLÉGIO ALVES - OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE 

DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 5.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o advogado ADRIANO COLLEGIO ALVES para que se 

manifeste nos autos, no prazo legal, quanto ao desconto da pensão 

alimentícia em favor da autora.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 191205 Nr: 9036-46.2015.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LPDRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA EVELYN DE FIGUEIREDO 

BARBOSA - OAB:202016/MT, JOSÉ THADEU DOS SANTOS MESQUITA - 

OAB:7836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo, via DJE, o advogado JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA do desarquivamento do processo, devendo se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 159086 Nr: 6821-68.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISIA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO CONCEIÇÃO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo, via DJE, o(a) advogado(a)SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTO do desarquivamento do processo, devendo se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 189626 Nr: 8030-04.2015.811.0006

 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: JDSM, CDSBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, MARCO ANTONIO CORBERLINO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo, via DJE, o advogado ADRIANO COLLEGIO ALVES, do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 132339 Nr: 1088-92.2011.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBISON DELGADO AMORIM, DENISE CRISTINA DE 

ARRUDA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDIDO MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14876/MT, JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - OAB:13.109 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do ofício da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário 

de Cuiabá juntado nos autos, determino seja realizada a reserva de 

valores do espólio, na quantia de R$ 6.885,66 (seis mil oitocentos e oitenta 

e cinco reais e sessenta e seis centavos), para fins de liquidação no feito 

em trâmite na referida Vara.

Ademais, certifique-se acerca do decurso do prazo de suspensão dos 

autos, dando-se cumprimento à decisão de fls. 80.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 166303 Nr: 3306-88.2014.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE SALES MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA MAIRINK MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Por meio de decisão proferida em 27 de maio de 2014, o feito foi recebido 
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como arrolamento sumário, vez que os herdeiros são maiores e capazes, 

determinando-se a intimação do inventariante para as providências 

cabíveis, dentre as quais a apresentação do esboço da partilha amigável 

(fls. 18).

Após a intimação do inventariante para que promovesse o andamento do 

feito, este requereu que "seja dado prosseguimento ao Inventário como 

expressamente previsto na parte final do r. despacho de fls. 18" (fls. 

73/76).

Entretanto, no mesmo pedido, o advogado informa que se encontra em 

andamento o georreferenciamento do imóvel rural denominado "Fazenda 

Santa Maria", "sendo o registro imprescindível à partilha e expedição dos 

respectivos formais" (fls. 75, VIII).

Portanto, é certo que o andamento do feito não depende de atos deste 

Juízo.

Dessa forma, intime-se o inventariante, por meio de seu advogado, para 

que requeira o que for de seu interesse, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 172375 Nr: 8051-14.2014.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELICE DE ALMEIDA CAFÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DOLIVIO CHENET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a inventariante, por meio de seus advogados, via DJE, para se 

manifestar acerca dos pedidos formulados às fls. 117/120, no prazo de 10 

(dez) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 133109 Nr: 1942-86.2011.811.0006

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARA, SARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS CÁSSIO LOPES DE 

LIMA - OAB:19495/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, observo que o Executado apresentou 

comprovante de pagamento às fls. 48/49, entretanto, a exequente 

informou nos autos que não foi paga a parcela vencida no mês de julho.

 Desse modo, intime-se o devedor executado, no endereço constante na 

inicial, nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia, com os 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da representante da Exequente ou, no 

mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528, § 3.º).

Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, venham os 

autos conclusos para análise do pedido de prisão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 137218 Nr: 6490-57.2011.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN BENEDITA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERTULIANO JOSÉ MOREIRA, EUNICE DA 

ROCHA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido formulado no item "A", tendo em vista que cabe ao 

interessado buscar as medidas administrativas necessárias junto ao 

referido órgão para andamento do procedimento.

Defiro o pedido de suspensão do feito por 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, intime-se a 

autora para se manifestar no feito.

Após conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 152156 Nr: 11109-93.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 Vistos.

Compulsando os autos, observo que constou equivocadamente quantia 

por extenso diversa da apontada em numeral, no que concerne à 

porcentagem arbitrada a título de alimento concedido na sentença de 

folhas retro.

Com efeito, nos termos do inciso I, do art. 494, do CPC, pode o juiz, depois 

de publicada a sentença, corrigir de ofício, inexatidões materiais.

Posto isso, para sanar o erro material na sentença de fls. 253/258, onde 

se lê: ‘Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido ao pagamento de alimentos em favor da requerente no valor 

correspondendo a 20% (cinquenta por cento) do benefício previdenciário 

daquele (...)', leia-se: ‘Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

para condenar o requerido ao pagamento de alimentos em favor da 

requerente no valor correspondendo a 20% (vinte por cento) do benefício 

previdenciário daquele (...)’.

No mais, persiste a sentença tal como está lançada.

Proceda-se com as anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 189530 Nr: 7956-47.2015.811.0006

 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: MDLRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, 

Patrícia Alvares de Oliveira - OAB:20.479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de setembro de 

2018, às 13h30min.

Intimem-se as partes para que compareçam acompanhadas de advogados 

e testemunhas arroladas.

Advirta-se que caberá aos respectivos advogados intimar suas 

testemunhas para comparecimento em juízo nos termos do art. 455 do 

Código de Processo Civil.

Destaca-se que somente será realizada a intimação das testemunhas pelo 

juízo nas hipóteses previstas no art. 455, §4º, do CPC.

 Ademais, na forma do art. 357, §4º do Código de Processo Civil, concedo 

às partes o prazo de 15 (quinze) dias, para apresentarem em cartório o rol 

de testemunhas cujo depoimento pretende-se obter, caso ainda não 

tenham sido indicadas.
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 Expeça-se o necessário.

 Ciência ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005733-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ELLER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

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

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005733-36.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARCOS ELLER DA SILVA 

Vistos etc. Tendo em vista o teor do ofício retro, intime-se a parte autora 

via advogado constituído, para requerer o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002880-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANTONIO ARI DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADRIANO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

SIRLEI SOARES PEREIRA DO SANTOS (REQUERENTE)

HELENA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA LUIZA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

JONAS GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

MARIO LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

AMELIA DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

SELMO GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

ADEMIR JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002880-20.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ANTONIO ARI DOS SANTOS, 

MARIA LUIZA DOS SANTOS PEREIRA, SELMO GOMES PEREIRA, SIRLEI 

SOARES PEREIRA DO SANTOS, ADEMIR JOSE DOS SANTOS, MARIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA, ADRIANO JOSE DOS SANTOS, AMELIA DE 

FATIMA DOS SANTOS PEREIRA, HELENA APARECIDA DOS SANTOS, 

MARIO LUIZ DOS SANTOS, JONAS GOMES PEREIRA REQUERIDO: MATO 

GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA Vistos etc. Admito a emenda à inicial. 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior 

revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do 

Código de Processo Civil. Trata-se de Alvará Judicial proposto por Antonio 

Ari dos Santos, Maria Luiza dos Santos Pereira, Selmo Gomes Pereira, 

Sirlei Soares Pereira dos Santos, Ademir Jose dos Santos, Maria 

Aparecida de Oliveira, Adriano Jose dos Santos, Amelia de Fatima dos 

Santos Pereira, Helena Aparecida dos Santos, Mario Luiz dos Santos, 

Jonas Gomes Pereira no intento de obter autorização judicial para auferir 

levantamento de valores não sacados em vida pelo de cujus Antonio 

Honofre dos Santos. Compulsando os autos verifico que o Requerente 

Antonio Ari dos Santos alega que os demais herdeiros do de cujus 

renunciaram seu quinhão em favor deste. Todavia, imperioso mencionar 

que a renúncia somente pode ser efetivada por escritura pública ou por 

termo judicial, conforme disposto no art. 1806 do Código Civil. Tendo em 

vista que a parte autora não possui informações acerca do valor 

correspondente, expeça-se ofício o Sicredi, para que informe a este Juízo, 

no prazo de 10 (dez) dias, o quantum atualizado a disposição dos 

herdeiros do falecido Antonio Honofre dos Santos. Ademais, intimem-se 

os herdeiros para, querendo, comparecer perante a este Juízo a fim de 

renunciarem em favor do Requerente mediante termo judicial. Com o 

retorno do expediente, à conclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cáceres, 17 de agosto de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001448-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRVAINE DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

LUIZ CLAUDIO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

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

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001448-63.2018.8.11.0006 REQUERENTE: LUIZ CLAUDIO DA SILVA 

SANTOS, IRVAINE DE OLIVEIRA FERREIRA Vistos etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Trata-se de Alvará Judicial proposto por Luiz Claudio da 

Silva Santos e Irvaine de Oliveira Ferreira no intento de obter autorização 

judicial para auferir levantamento do PIS/PASEP, FGTS e demais valores 

não sacados em vida pela de cujus Marizete Leite de Oliveira Ferreira. 

Tendo em vista que a parte autora não possui informações acerca do 

valor correspondente, expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal e 

Bradesco, para que informem a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, o 

quantum atualizado a disposição dos herdeiros da falecida Marizete Leite 

de Oliveira Ferreira. Com o retorno dos expedientes, à conclusão. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres, 17 de agosto de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001958-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELY MARIANA CORREA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001958-76.2018.8.11.0006. AUTOR: 

MICHELY MARIANA CORREA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 1 – INTIMEM-SE as partes para, 

no prazo de 15 dias, manifestarem acerca da avaliação médica juntada no 

id. 14310578, pugnando o que entender de direito. 2 – Após, 

CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de agosto de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004381-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER SILVA 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):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 
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334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – 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. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de agosto de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003708-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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 22 de outubro de 2018 às 13:00hs, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 17 de agosto de 2018 Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001124-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DA SILVA VOLGARIN (REQUERENTE)

JOSE AMILTON VOLGARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

JOCIMEIRE DA SILVA ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO ARAUJO PEREIRA OAB - MT16162/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO 

PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação apresentada é tempestiva 

(ID 14377987). Por corolário impulsiono os autos com o intuito de que a 

parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste ao feito a impugnação 

no prazo legal. Cáceres/MT, 17 de agosto de 2018 Anelise Dolores de 

Assis Cintra Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002643-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PAULA 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)

 

AGENDO Audiência Concentrada 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. 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. Diante disso, 

solicito que sejam consignadas no mandado, além das determinações 

contidas na decisão, as informações acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002493-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LETICIA SENNA MONTEIRO (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)

 

AGENDO Audiência Concentrada 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. 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. Diante disso, 

solicito que sejam consignadas no mandado, além das determinações 

contidas na decisão, as informações acima.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000633-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS MARA DE ALMEIDA CAETANO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO)

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA VALDEREZ CUIABANO PESTRE (RÉU)

Réu desconhecido ou incerto (RÉU)

LUCIANE PESTRE LISO (RÉU)

CLAUDIA CUIABANO PESTRE (RÉU)

ROSA MARIA PESTRE COUTINHO (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 23 de outubro de 2018 às 16:30hs, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 17 de agosto de 2018 Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002509-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDO DA SILVA PORTO (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)

 

AGENDO Audiência Concentrada 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. 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. Diante disso, 
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solicito que sejam consignadas no mandado, além das determinações 

contidas na decisão, as informações acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002464-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LARIANE FERNANDES DE SOUZA NEVES (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)

 

AGENDO Audiência Concentrada 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. 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. Diante disso, 

solicito que sejam consignadas no mandado, além das determinações 

contidas na decisão, as informações acima.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002705-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

FELISBERTO JOSE PAESANO MONTEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

AGENDO Audiência Concentrada 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. 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. Diante disso, 

solicito que sejam consignadas no mandado, além das determinações 

contidas na decisão, as informações acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002706-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

JEFERSON MAIDANO CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

AGENDO Audiência Concentrada 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. 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. Diante disso, 

solicito que sejam consignadas no mandado, além das determinações 

contidas na decisão, as informações acima.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150602 Nr: 9373-40.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEUTERIO PEREZ MANCILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADOLFO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos e 

informar se já ocorreu o pagamento integral da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163645 Nr: 912-11.2014.811.0006

 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: JOSE ROSENDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANETA CENTER MOTOS, JOSE GOMES DA 

SILVA SOBRINHO, RENATO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:, Manoel Alvares Campos Júnior - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

FORNECER DADOS BANCÁRIOS

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ELETRÔNICO

 Compulsando os autos constata-se que as partes integrantes da lide 

entabularam acordo (fls. 105/109), tendo constado no referido documento 

a necessidade de efetuar a transferência/estorno para a parte executada 

PLANETA CENTER MOTOS dos valores bloqueados via BACENJUD no feito 

(fls. 96). Com efeito visando proceder à confecção/expedição de Alvará 

Eletrônico, para o fim mencionado, nesta data realizo o impulsionamento 

dos autos, para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com 

a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste no feito, notadamente 

fornecendo ao Juízo os dados bancários completos da parte demandada 

PLANETA CENTER MOTOS (CNPJ; Instituição Bancária; Tipo de Conta e n. 

da Agência), visando efetivar a futura expedição do necessário Alvará 

Eletrônico, para os devidos fins.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 154732 Nr: 2192-51.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSUNÇÃO HURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B

 INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA

MANIFESTAR NOS AUTOS

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte autora, na pessoa de 

seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, manifeste com 

relação ao teor dos documentos juntados ao feito pela parte requerida 

(Impugnação ao Cumprimento de Sentença - fls. 242/267), pleiteando o 

que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 90882 Nr: 6059-91.2009.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAUKE DOUWE DIJKSTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERT ANTHONY NEDERLOF, NEDERLOF 

AGROPECUÁRIA E FLORESTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MARTINS DE HOLANDA 

- OAB:5794/PI, ANATOLY HODNIUK JÚNIOR - OAB:7963, ELIANE 

ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:12472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO DUARTE VASQUES - 

OAB:16040/OAB-CE, JOSÉ MAHMOUD AYOUB B.LUBBAD - 

OAB:13.885/CE, LEONARDO MENDES VILAS BOAS - OAB:10.121, 

VINÍCIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT

 IMPULSIONAMENTO - PARTE AUTORA

MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS JUNTADOS

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte autora, na pessoa de 

seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, manifeste com 

relação ao teor do documento juntado ao feito pela parte requerida 

(Impugnação do Valor dos Honorários Periciais - fls. 1.217/1.224/v), 

pleiteando o que entendere de direito.
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Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 195526 Nr: 764-29.2016.811.0006

 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: MARIO ANGELO FRADE MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 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.: 103450 Nr: 8549-52.2010.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GERONIMO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA, BEATRIZ 

DE ALMEIDA RONDON PESSOA, ASSUNÇÃO FRANCISCO DA SILVA, 

MELCHÍADES FRANCELINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

a parte requerente, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para declinar novo endereço do confinante, tendo em vista a certidão do 

oficial de Justiça de fl. 138 parcialmente positiva no prazo de 10 (dez) 

dias, ou requerer oque entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 178940 Nr: 1611-65.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE REINALDO MESSIAS RODRIGUES, AMÉLIA 

OLIVEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE DO PATROCINIO DE 

OLIVEIRA, MARIA IZABEL DAS GRAÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 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.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 183486 Nr: 4362-25.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI GUARDIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSÉ PARADA 

SIMÃO - OAB:221386

 Diante do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais para o fim de:a) declarar a inexistência dos débitos em 

discussão no processo na forma exposta na petição inicial.b) determinar a 

baixa definitiva da anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito 

referente ao débito em discussão no caso em tela.Por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em razão da sucumbência 

recíproca, CONDENA-SE as partes ao pagamento das despesas, custas e 

de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, c/c o art. 86, ambos 

do CPC, rateados igualmente entre as partes, sendo vedada a 

compensação.Contudo, a condenação em relação ao autor ficará 

suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC.Por corolário, EXTINGUE-SE 

o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, certifique-se e 

ARQUIVE-SE com as cautelas de est i lo . INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 16 de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4713 Nr: 210-66.1994.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DE LOURDES BARBOSA BASTOS, MARLI 

BATISTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRILO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO PERES BANDEIRA - 

OAB:17523/O, TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - OAB:10826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – CUMPRA-SE, na íntegra, a decisão de fls. 182/182-verso, tendo em 

vista o indeferimento da liminar vindicada nos autos em apenso.

Cáceres/MT, 16 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 232961 Nr: 3074-37.2018.811.0006

 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: JOSE GUILHERME DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA DE LOURDES BARBOSA BASTOS, MARLI 

BATISTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Para tanto é necessária comprovação que de fato o embargante 

utiliza o imóvel como sua única moradia, verifica-se que o endereço 

apresentado na exordial pelo embargante não é o endereço do imóvel que 

foi objeto de penhor e os documentos apresentados às fls. 15/24, tais 

como faturas de água, energia elétrica e notas fiscais de lojas, mostram 

que o pai do embargante residia no imóvel objeto de penhor, mas não ele. 

Nesse sentido:“ AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. 

IMPENHORABILIDADE . BEM DE FAMÍLIA . LEI N. 8.009/90. 

NÃO-COMPROVAÇÃO. 1. Bem de família - nos termos dos artigos 1º e 5º 

da Lei nº 8.009/90 - é o bem imóvel empregado pelo casal ou pela entidade 

familiar para sua moradia permanente. 2. Não demonstrado ser o imóvel 

constritado utilizado como moradia permanente do executado e de sua 

família, ao contrário, sendo o contribuinte encontrado e intimado em 

endereço diverso do guerreado bem, e, ademais, existindo nos autos 

informação acerca de tentativa de fraude à execução, não há qualquer 

violação ao comando legal inserto no artigo 1º da Lei nº 8.009/90, devendo 

ter prosseguimento a execução fiscal de origem. 3. Agravo de instrumento 

desprovido. (TRF4, AG 2008.04.00.006265-0, PRIMEIRA TURMA, Relator 

ÁLVARO EDUARDO JUNQUEIRA, D.E. 03/06/2008)”Desse modo, diante da 

ausência de prova de ser o imóvel bem de família impenhorável, tem-se 
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que a pretensão liminar não merece acolhida. 1 – Em razão disso, 

INDEFERE-SE a liminar vindicada. 2 – CITE-SE o embargado, para oferecer 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias, na forma dos art. 679 do Código de 

Processo Civil. 3 – Havendo nos autos 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.4 – 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.5 – INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 16 

de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001741-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ULTRAGAZ S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALVES CANUTO OAB - MG97039 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAWAKAMI CINTRA & CINTRA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001741-33.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A REQUERIDO: KAWAKAMI 

CINTRA & CINTRA LTDA - EPP A parte requerida requer o chamamento do 

feito à ordem a fim de que seja revogada a decisão que deferiu o pedido 

de expedição de novo mandado de reintegração de posse, uma vez que 

teria extrapolado a finalidade da presente carta precatória (id. 14270561). 

Pois bem. Em que pese as alegações da parte ré, cumpre ressaltar que a 

determinação do Juízo deprecante consistia na “reintegração de posse em 

favor da parte autora, tendo como objeto: a) 637 (seiscentos e trinta e 

sete) vasilhames de P13KG. b) 20 (vinte) vasilhames de P20kg; c) 18 

(vasilhames) de P45kg”, além da citação da parte requerida (conforme 

decisão juntada no id. 12756573). Determinado o cumprimento da missiva, 

nos termos deprecados (id. 12759136), aportou aos autos certidão 

informando a citação e intimação da parte ré, bem como o cumprimento 

parcial da reintegração de posse, consistente em “71 (vasilhames) de P 

13Kg, 18 (vasilhames) de P 20Kg e 16 (vasilhames) de P45Kg” (id. 

12996416). Logo, não se vê qualquer impedimento legal no que toca à 

determinação impugnada pela parte ré. Afinal, apenas deferiu-se a 

continuidade das diligências no sentido de que a determinação do Juízo 

deprecante fosse cumprida, já que a quantidade de objetos apreendidos 

representa apenas parte do que seria devido. Assim, não houve qualquer 

inovação deste Juízo no que toca à determinação para expedição de novo 

mandado, tampouco extrapolação do objeto da missiva ou mesmo a 

adoção de “medidas que eventualmente entende como pertinentes”, 

conforme alegado, haja vista que, repita-se, apenas busca o Juízo a 

efetividade do cumprimento da missiva, como solicitado pelo Juízo de 

origem. 1 - Dessa feita, INDEFERE-SE o pedido de revogação da decisão. 2 

– CUMPRA-SE, na íntegra, o quanto determinado no id. 14206472. 3 – 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 17 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002551-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE OAB - MT23395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação da parte 

Autora da lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no 

prazo de 15 dias, manifestem com relação ao teor do documento juntado 

ao feito (ID 14801356), para que no prazo lega informe o endereço 

atualizado do requerido. Cáceres, 17 de agosto de 2018. MARCOS JOSE 

COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002726-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANDREZA LARA CACHUI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Catia de Almeida (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - 712.300.252-00 (CURADOR)

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - 690.520.501-04 

(CURADOR)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - 010.974.031-90 (CURADOR)

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - 039.695.194-54 (CURADOR)

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - 024.820.381-97 (CURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO NOMEAÇÃO CURADOR ESPECIAL - NPJ Impulsiono 

os autos para intimar/cientificar o Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ, 

acerca da sua nomeação para atuar como curador especial na defesa da 

parte requerida, apresentando por corolário, no prazo legal, necessária 

manifestação defensiva, conforme teor do despacho retro exarado (ID 

13904207). Cáceres, 17 de agosto de 2018. MARCOS JOSE COSME DA 

SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006301-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA FIRMINO MANIERO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação da parte 

Autora da lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no 

prazo de 15 dias, manifestem com relação ao teor do documento juntado 

ao feito (ID 14797081), o que entender de direito. Cáceres, 17 de agosto 

de 2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003413-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA FREITAS DE ARAUJO (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 MANDADO DE INTIMAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA SETOR - 03 

Expedido por ordem do(a) MM. RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI 

SOBRINHO Dados do processo: Processo: 1003413-76.2018.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 9.450,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

NAYARA FREITAS DE ARAUJO Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. . Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) 

Nome: NAYARA FREITAS DE ARAUJO Endereço: Rua C, Quadra 16, s/n, 

Vitoria Regia, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000; FINALIDADE(S): LEVAR A 

EFEITO O(S) ATO(S) INDICADO(S) ABAIXO, NO CAMPO “OBJETO”, em 

conformidade com o despacho abaixo transcrito e documentos 
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eventualmente anexados, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte(s) integrante(s) deste mandado. Objeto: 1 -INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, com o intuito de que compareça de preferência acompanhado 

de Advogado ou Defensor Público na Audiência de Conciliação designada 

para o dia 07 de dezembro de 2018 a partir das 08:00h, que será realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc, na sala de 

audiência, situada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, endereço ao 

final indicado. Despacho/Decisão: “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/NCPC) 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 NCPC) 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 NCPC. Caso não seja obtida a 

autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a partir da data 

da audiência (art. 335, NCPC). Anote-se no mandado de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. Ficam as partes também advertidas de 

que a ausência injustificada na audiência de tentativa de conciliação 

importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a multa que fica 

desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do NCPC). Saliento 

que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação eletrônica ao 

Advogado (art. 334, §3°, NCPC)”. ADVERTÊNCIAS: A) O prazo para 

oferecer contestação será de 15 dias, cujo termo inicial será a partir: I - da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334). Esse prazo será contado em dobro, no caso de litisconsortes 

com procuradores distintos, ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria 

Pública, e também em dobro, caso o requerido seja a Fazenda Pública ou o 

Ministério Público; B) - Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados na petição 

inicial, salvo em relação a direitos indisponíveis (art. 344, do NCPC); C) O 

requerido deverá comparecer na audiência designada, preferencialmente 

acompanhado de Advogado e/ou Defensor Público (art. 250, do NCPC); D) 

Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada na audiência 

de tentativa de conciliação importará em ato atentatório à dignidade da 

justiça, sujeito a multa no valor correspondente a 2% sobre o valor da 

causa (art. 334, §8° do NCPC). E) Ficam as partes advertidas de que a 

ausência injustificada na audiência importará em ato atentatório à 

dignidade da justiça, sujeito a multa no valor correspondente a 2% sobre o 

valor da causa (art. 334, §8º do NCPC) e G) Na forma do art. 385 do CPC, 

foi determinado por este r. Juízo a colheita de depoimento pessoal de 

ambas as partes com as advertências legais. Cáceres-MT, 17 de agosto 

de 2018. MARLI PEREIRA NOBRE Auxiliar Judiciário(a) Sede do juízo e 

Informações: Rua das Maravilhas Bairro: Cavalhada Cidade: Cáceres-MT 

Cep:78200000 Fone: (65) 3211-1300.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003413-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA FREITAS DE ARAUJO (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 MANDADO DE INTIMAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA SETOR - 03 

Expedido por ordem do(a) MM. RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI 

SOBRINHO Dados do processo: Processo: 1003413-76.2018.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 9.450,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

NAYARA FREITAS DE ARAUJO Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. . Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) 

Nome: NAYARA FREITAS DE ARAUJO Endereço: Rua C, Quadra 16, s/n, 

Vitoria Regia, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000; FINALIDADE(S): LEVAR A 

EFEITO O(S) ATO(S) INDICADO(S) ABAIXO, NO CAMPO “OBJETO”, em 

conformidade com o despacho abaixo transcrito e documentos 

eventualmente anexados, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte(s) integrante(s) deste mandado. Objeto: INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, com o intuito de que compareça de preferência acompanhado 

de Advogado ou Defensor Público na Audiência de Conciliação designada 

para o dia 07 de dezembro de 2018 a partir das 08:00h, que será realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc, na sala de 

audiência, situada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, endereço ao 

final indicado. Despacho/Decisão: “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/NCPC) 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 NCPC) 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 NCPC. Caso não seja obtida a 

autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a partir da data 

da audiência (art. 335, NCPC). Anote-se no mandado de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. Ficam as partes também advertidas de 

que a ausência injustificada na audiência de tentativa de conciliação 

importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a multa que fica 

desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do NCPC). Saliento 

que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação eletrônica ao 

Advogado (art. 334, §3°, NCPC)”. "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. Diante disso, solicito que 

sejam consignadas no mandado, além das determinações contidas na 

decisão, as informações acima". ADVERTÊNCIAS: A) O prazo para 

oferecer contestação será de 15 dias, cujo termo inicial será a partir: I - da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334). Esse prazo será contado em dobro, no caso de litisconsortes 

com procuradores distintos, ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria 

Pública, e também em dobro, caso o requerido seja a Fazenda Pública ou o 

Ministério Público; B) - Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados na petição 

inicial, salvo em relação a direitos indisponíveis (art. 344, do NCPC); C) O 

requerido deverá comparecer na audiência designada, preferencialmente 

acompanhado de Advogado e/ou Defensor Público (art. 250, do NCPC); D) 

Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada na audiência 

de tentativa de conciliação importará em ato atentatório à dignidade da 

justiça, sujeito a multa no valor correspondente a 2% sobre o valor da 

causa (art. 334, §8° do NCPC). E) Ficam as partes advertidas de que a 

ausência injustificada na audiência importará em ato atentatório à 

dignidade da justiça, sujeito a multa no valor correspondente a 2% sobre o 

valor da causa (art. 334, §8º do NCPC) e G) Na forma do art. 385 do CPC, 

foi determinado por este r. Juízo a colheita de depoimento pessoal de 

ambas as partes com as advertências legais. Cáceres-MT, 17 de agosto 

de 2018. MARLI PEREIRA NOBRE Auxiliar Judiciário(a) Sede do juízo e 

Informações: Rua das Maravilhas Bairro: Cavalhada Cidade: Cáceres-MT 

Cep:78200000 Fone: (65) 3211-1300 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002492-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LETICIA SENNA MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES MANDADO DE INTIMAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA SETOR 02 

Expedido por ordem do(a) MM. RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI 

SOBRINHO Dados do processo: Processo: 1002492-20.2018.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 7.087,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

MARIA LETICIA SENNA MONTEIRO Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. . Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s) Nome: MARIA LETICIA SENNA MONTEIRO Endereço: Rua Dos 

Antúrios, s/n, Jardim Primavera, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000; 

FINALIDADE(S): LEVAR A EFEITO O(S) ATO(S) INDICADO(S) ABAIXO, NO 

CAMPO “OBJETO”, em conformidade com o despacho abaixo transcrito e 

documentos eventualmente anexados, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado. Objeto: INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, com o intuito de que compareça de preferência 

acompanhado de Advogado ou Defensor Público na Audiência de 

Conciliação/Perícia designada para o dia 07 de dezembro de 2018 a partir 

das 08:00h, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc, na sala de audiência, situada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, endereço ao final indicado. Despacho/Decisão: “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/NCPC) 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 NCPC) 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 NCPC. Caso não 

seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a 

partir da data da audiência (art. 335, NCPC). Anote-se no mandado de 

citação as advertências do art. 344 do NCPC. Ficam as partes também 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa que fica desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do 

NCPC). Saliento que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação 

eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, NCPC)”. “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. Diante disso, 

solicito que sejam consignadas no mandado, além das determinações 

contidas na decisão, as informações acima”. ADVERTÊNCIAS: A) O prazo 

para oferecer contestação será de 15 dias, cujo termo inicial será a partir: 

I - da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334). Esse prazo será contado em dobro, no caso de litisconsortes 

com procuradores distintos, ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria 

Pública, e também em dobro, caso o requerido seja a Fazenda Pública ou o 

Ministério Público; B) - Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados na petição 

inicial, salvo em relação a direitos indisponíveis (art. 344, do NCPC); C) O 

requerido deverá comparecer na audiência designada, preferencialmente 

acompanhado de Advogado e/ou Defensor Público (art. 250, do NCPC); D) 

Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada na audiência 

de tentativa de conciliação importará em ato atentatório à dignidade da 

justiça, sujeito a multa no valor correspondente a 2% sobre o valor da 

causa (art. 334, §8° do NCPC). E) Ficam as partes advertidas de que a 

ausência injustificada na audiência importará em ato atentatório à 

dignidade da justiça, sujeito a multa no valor correspondente a 2% sobre o 

valor da causa (art. 334, §8º do NCPC) e G) Na forma do art. 385 do CPC, 

foi determinado por este r. Juízo a colheita de depoimento pessoal de 

ambas as partes com as advertências legais Cáceres, 17 de agosto de 

2018. MARLI PEREIRA NOBRE Auxiliar Judiciário(a) Sede do juízo e 

Informações: Rua das Maravilhas Bairro: Cavalhada Cidade: Cáceres-MT 

Cep:78200000 Fone: (65) 3211-1300 .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001641-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR RODRIGUES DE FREITAS (REQUERIDO)

 

AGUARDANDO DEVOLUÇÃO DE AR

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Dados do processo: 

Processo: 1003501-17.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 233.750,82; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: ADILSON LOPES DE SOUZA Parte Ré: 

RÉU: MARCOS ANTONIO HAYASHIDA . Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) 

Nome: ADILSON LOPES DE SOUZA Endereço: Rua João Leocácio da Silva, 

90, Jardim Paraíso, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000; FINALIDADE(S): 

LEVAR A EFEITO O(S) ATO(S) INDICADO(S) ABAIXO, NO CAMPO 

“OBJETO”, em conformidade com o despacho abaixo transcrito e 

documentos eventualmente anexados, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado. Objeto: INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, com o intuito de que compareça de preferência 

acompanhado de Advogado ou Defensor Público na Audiência de 

Conciliação designada para o dia 02 de setembro de 2018 às 13:00h, que 

será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc, na 

sala de audiência, situada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, 

endereço ao final indicado. Despacho/Decisão: “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”. ADVERTÊNCIAS: A) O prazo para oferecer contestação será 

de 15 dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação 

ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Esse 

prazo será contado em dobro, no caso de litisconsortes com 

procuradores distintos, ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria 

Pública, e também em dobro, caso o requerido seja a Fazenda Pública ou o 

Ministério Público; B) - Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados na petição 

inicial, salvo em relação a direitos indisponíveis (art. 344, do NCPC); C) O 

requerido deverá comparecer na audiência designada, preferencialmente 

acompanhado de Advogado e/ou Defensor Público (art. 250, do NCPC); D) 

Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada na audiência 
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de tentativa de conciliação importará em ato atentatório à dignidade da 

justiça, sujeito a multa no valor correspondente a 2% sobre o valor da 

causa (art. 334, §8° do NCPC). E) Ficam as partes advertidas de que a 

ausência injustificada na audiência importará em ato atentatório à 

dignidade da justiça, sujeito a multa no valor correspondente a 2% sobre o 

valor da causa (art. 334, §8º do NCPC) e G) Na forma do art. 385 do CPC, 

foi determinado por este r. Juízo a colheita de depoimento pessoal de 

ambas as partes com as advertências legais. Cáceres , 17 de agosto de 

2018. MARLI PEREIRA NOBRE Gestor(a) Judiciário(a) Sede do juízo e 

Informações: Rua das Maravilhas Bairro: Cavalhada Cidade: Cáceres-MT 

Cep:78200000 Fone: (65) 3211-1300 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003335-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DA SILVA RODRIGUES (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 INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. RICARDO 

ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Dados do processo: Processo: 

1003335-82.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 5.050,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 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 Concentrada 

agendada para o dia 07 de dezembro de 2018 a partir das 08h00min, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres-MT, 17 de agosto de 2018. 

SOLANGE BISCARO MARQUES Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002782-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE DANNEMANN (AUTOR)

URSULA ILSE DANNEMANN DE HARO (AUTOR)

MONICA ESTER DANNEMANN CASSIUS (AUTOR)

RENATE HELENA PEIN DANNEMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO CORREA MARTINS OAB - SP76944 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DRAGER (RÉU)

ELISABETH MARIA TRETTIN VEIT (RÉU)

BJARNE RORBAEK JENSEN (RÉU)

LUCIANA VEIT (RÉU)

GABRIELA NORRIS BLOCKER (RÉU)

SILVICULTURA CACERES S/A (RÉU)

KARL VEIT MOFFETT (RÉU)

RENATA ERIKA BLOCKER (RÉU)

SILVIA GUIOMAR VEIT MOFFETT (RÉU)

CRISTINA VEIT (RÉU)

CLAUDIA VEIT LANDMANN (RÉU)

EDUARDO RUFUS BLOCKER (RÉU)

LUIS FLAVIO VEIT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Dados do processo: 

Processo: 1002782-35.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: RICARDO HENRIQUE DANNEMANN, 

MONICA ESTER DANNEMANN CASSIUS, RENATE HELENA PEIN 

DANNEMANN, URSULA ILSE DANNEMANN DE HARO Parte Ré: RÉU: 

SILVICULTURA CACERES S/A, LUIS FLAVIO VEIT, SILVIA GUIOMAR VEIT 

MOFFETT, PAULO DRAGER, ELISABETH MARIA TRETTIN VEIT, CRISTINA 

VEIT, LUCIANA VEIT, CLAUDIA VEIT LANDMANN, BJARNE RORBAEK 

JENSEN, EDUARDO RUFUS BLOCKER, GABRIELA NORRIS BLOCKER, 

KARL VEIT MOFFETT, RENATA ERIKA BLOCKER . Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s) Nome: RICARDO HENRIQUE DANNEMANN Endereço: Rua 

Vicente Jacques, 1958, Centro, BONITO - MS - CEP: 79290-000 Nome: 

MONICA ESTER DANNEMANN CASSIUS Endereço: Rodovia SP 457, Km 47, 

Fazenda Santa Mônica, RANCHARIA - SP - CEP: 19600-000 Nome: 

RENATE HELENA PEIN DANNEMANN Endereço: RUA JÚLIO GONZALEZ, 

132, Cjs. 221 e 222, BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01156-060 

Nome: URSULA ILSE DANNEMANN DE HARO Endereço: RUA MARQUESA 

DE SANTOS, 53, apto 906, LARANJEIRAS, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

22221-080; FINALIDADE(S): LEVAR A EFEITO O(S) ATO(S) INDICADO(S) 

ABAIXO, NO CAMPO “OBJETO”, em conformidade com o despacho abaixo 

transcrito e documentos eventualmente anexados, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado. OBJETO: 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, com o intuito de que compareça de 

preferência acompanhado de Advogado ou Defensor Público na Audiência 

de Conciliação designada para o dia 08 de setembro de 2018 às 13:00h, 

que será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc, 

na sala de audiência, situada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, 

endereço ao final indicado. DESPACHO/DECISÃO: “Vistos, etc... Recebo a 

emenda de id. Num. 14146628. Retifique os registros. Oportunizo a parte 

Autora providenciar o pagamento complementar das custas, em dez dias. 

Sendo efetuado o recolhimento, citem-se e intimem-se os(a) Requeridos(a) 

para comparecerem à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. Nos termos do artigo 334 do 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 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). ADVERTÊNCIAS: A) 

O prazo para oferecer contestação será de 15 dias, cujo termo inicial será 

a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334). Esse prazo será contado em dobro, no caso de litisconsortes 

com procuradores distintos, ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria 

Pública, e também em dobro, caso o requerido seja a Fazenda Pública ou o 

Ministério Público; B) - Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados na petição 

inicial, salvo em relação a direitos indisponíveis (art. 344, do NCPC); C) O 

requerido deverá comparecer na audiência designada, preferencialmente 

acompanhado de Advogado e/ou Defensor Público (art. 250, do NCPC); D) 

Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada na audiência 

de tentativa de conciliação importará em ato atentatório à dignidade da 

justiça, sujeito a multa no valor correspondente a 2% sobre o valor da 

causa (art. 334, §8° do NCPC). E) Ficam as partes advertidas de que a 

ausência injustificada na audiência importará em ato atentatório à 

dignidade da justiça, sujeito a multa no valor correspondente a 2% sobre o 

valor da causa (art. 334, §8º do NCPC) e G) Na forma do art. 385 do CPC, 

foi determinado por este r. Juízo a colheita de depoimento pessoal de 

ambas as partes com as advertências legais. Cáceres, 17 de agosto de 

2018. MARLI PEREIRA NOBRE Auxiliar Judiciário(a) Sede do juízo e 

Informações: Rua das Maravilhas Bairro: Cavalhada Cidade: Cáceres-MT 

Cep:78200000 Fone: (65) 3211-1300 .

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000306-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))
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KARLOS LOCK (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO TUIUIU LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (RÉU)

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

CREDORES (RÉU)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (RÉU)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - 991.698.278-34 

(PROCURADOR)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - 144.909.548-83 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

AGUARDANDO DEVOLUÇÃO DE AR

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002189-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI (ADVOGADO(A))

PEDRO BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR (RÉU)

HASSAN OKA FILHO (ADVOGADO(A))

DAVID ABDALLA PIRES LEAL (ADVOGADO(A))

SANDRA ALVES VENDRAMEL (ADVOGADO(A))

JOSE SILVA SOBRAL NETO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo Processo: 

1002189-40.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 16.776,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

Parte Autora: PEDRO BARBOSA DA SILVA Parte Ré: COMPANHIA 

ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR Impulsiono os autos para intimar a 

parte requerida, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no 

prazo de 15 dias, efetue o recolhimento/pagamento das Taxas e Custas 

Judiciárias, conforme cálculo acostado ao feito (ID 14770850), sob pena 

da adoção das providências prevista nos Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ. Cáceres-MT, 17 de agosto de 2018. 

Atenciosamente, SOLANGE BISCARO MARQUES Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001786-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADONIAS DA SILVA (EXECUTADO)

CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA (EXECUTADO)

SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR (EXECUTADO)

 

Aguardando prazo para parte exequente comprove que diligenciou no 

Cartório de Registro de Imóveis para pesquisa de bens da parte devedora, 

sob pena de extinção.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 183221 Nr: 4187-31.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZÂNGELA FLORÊNCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados , para tomarem 

conhecimento da audiência agendada para o dia 27/09/2018 às 13 hs, a 

realizar-se no Centro Judiciário de Solução e Conflitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 167469 Nr: 4238-76.2014.811.0006

 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: EDÚ JOSÉ DUARTE, HELENA CARDOSO DE OLIVEIRA 

DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOMES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

requeira o que entender de direito no prazo de 15 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 163802 Nr: 1050-75.2014.811.0006

 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: ANA RUBIA CASTRILLON DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAURO MOTORS, MMC AUTOMOTORES DO 

BRASIL S/A, LF IMPORTADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, Amanda Carolina Souza Silva - OAB:19.218, Edilaine 

Aparecida Soares Neves - OAB:15.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DE ALBUQUERQUE 

PARENTE - OAB:174081, ERIK GUEDES NAVROCKY - OAB:240117SP, 

REJANE SARUHASHI - OAB:1824, SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/O

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento do LAUDO PERICIAL acostados às fls.548/589.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 156982 Nr: 4733-57.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): FERNANDO TALHARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ROSA LONGO JOB - 

OAB:374372S/P, KLEBER DE SOUZA SILVA - OAB:8002

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar em relação a avaliação do bem penhorado, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 226813 Nr: 12021-17.2017.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LUIZ PASSOS -ME, BENEDITO LUIZ PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA PROTEINAS MS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FERNANDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12101/B

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 
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Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco) 

reais, visando o cumprimento do Mandado de AVALIAÇÃO a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”.Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 155884 Nr: 3466-50.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DE OLIVEIRA CAMPOS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOTILDES FAGUNDES DUARTE - 

OAB:5251, KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - 

OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO

DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 reais, visando o 

cumprimento do Mandado de Intimação a ser oportunamente expedido.

 Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), 

clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de 

Diligência”.

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante.

 Cáceres/MT, 17 de Agosto de 2018

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 97187 Nr: 2254-96.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTILHO & FERNANDES LTDA, GILTON 

NATALY SILVA DE CASTILHO, LONILDO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:19198/O, MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:22761

 Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão de fls. 46/48, em que 

houve indeferimento de Exceção de Pré-Executividade.

A rigor, incabível se mostra o pedido de reconsideração apresentado pelo 

requerido, porquanto não constitui meio recursal hábil ao ataque de 

decisão judicial.

Observa-se que o Exequente impetrou Agravo de Instrumento perante o 

Egrégio Tribunal de Justiça, pugnando pela acolhimento da Exceção de 

Pré-executividade, bem como pela extinção do feito executivo e 

concessão do efeito suspensivo nos moldes do art. 995, parágrafo único 

do CPC, o que restou indeferido conforme acórdão de fls. 50/51.

Neste quadrante, ressalte-se que o pedido de reconsideração é 

procedimento adotado na prática forense, mas sem forma e conteúdo 

definidos em lei, sendo excepcionalmente admitido em caso de 

apresentação de novos fatos, restando assentado na jurisprudência 

pátria que não prorroga ou suspende os prazos recursais.

 Com efeito, não havendo na petição impugnação de pontos específicos e 

fatos novos, é o caso de não acolhimento do pleito.

Ressalte-se, outrossim, que o objeto vergastado pelo pedido retro e pela 

decisão impugnada constituiu matéria de ordem pública, sendo, portanto, 

analisável pelo juízo a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Indeferir o pleito retro, pelas razões supra;

b) Cumpra-se integralmente decisão de fls. 46/48;

c) Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 96293 Nr: 1357-68.2010.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA ARAÚJO MESQUITA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - 

OAB:8784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a)JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os presentes embargos, nos 

moldes acima delineados, para declarar prescritos os créditos relativos à 

Infração: 2.1.1 (fl. 142), bem como reconhecer a incidência do fenômeno 

decadencial sobre os créditos com fatos geradores anteriores a 

19/12/2001, salvo os já prescritos, forte no § 4º, do art. 150, do CTN, na 

Súmula 436 do STJ e no art. 487, inciso II, do CPC;b)Sem 

custas;c)Honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa, 

devendo 40% ser arcado pela Fazenda Pública Estadual e 60% pela 

Embargante, em razão da sucumbência recíproca, ficando suspensa a 

exigibilidade em face da Embargante em razão da gratuidade de justiça, 

forte no art. 85, §§ 2º e 3º, I c/c art. 98, §§ 2º e 3º, ambos do 

CPC;d)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 43979 Nr: 2485-02.2005.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDUTO- COMPANHIA NACIONAL DE 

DUTOS, GEORG THOMAS ERHART, JOSÉ MARSE NASCENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, BRUNA CARNEIRO DA SILVA RAMOS ERHART - 

OAB:RJ/167.430, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662, 

ROMEU DE OLIVEIRA E SILVA JUNIOR - OAB:SP/144186

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 04.07.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 146053 Nr: 4201-20.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIL DE MORAES NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBERLINO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da segunda instância contendo 

apenas 01 volume (136 folhas) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, 

do CPC/15, INTIMO o Requerente, via DJE/MT, através de seu advogado, 

para que no prazo de 15 dias requeira o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 162970 Nr: 262-61.2014.811.0006

 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: ARIELEN BARRETO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM GENETICA E MELHORAMENTO DE PLANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5.476, THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - OAB:311.043
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, 

JANAINA HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA 

ALBINO - OAB:5988/MT, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE 

- OAB:12.768, RAFAELA EMÍLIA BORTOLINI - OAB:15976, THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO 

DA COSTA - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da segunda instância contendo 02 

volumes (227 folhas) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO a Parte Requerente, via DJE/MT, através de seu advogado, 

para que no prazo de 15 dias requeira o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 101468 Nr: 6564-48.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA SANT´ANA DE CASTRO VASCONCELOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA LUIZA DE MATOS 

PALMIERE - OAB:12053, THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA 

BARBOSA - OAB:13.607 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a parte requerente, 

na pessoa de seu procurador, para que informe nos como serão divididos 

os honorários sucumbenciais, bem como traga os respectivos dados 

bancários e número do CPF, no prazo de 10 (dez) dias, visando à 

expedição da requisição pertinente.

 Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155182 Nr: 2679-21.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DA ROCHA LEITE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que nesta data estes autos retornaram da segunda instância 

contendo 01 volume (129 folhas)e 01 apenso (64 folhas) assim, amparada 

pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o Requerente, via DJE/MT, 

através de seu advogado, 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.: 87014 Nr: 2536-71.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETE DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo para que o Executado comprovasse o 

adimplemento da requisição retro e assim, amparada pelo art.152, inciso 

VI, do CPC/15, reconduzo os documentos ao setor do DAP/TJMT para que 

incidam os juros e moras nos termos do Provimento n.11/2017-CM/TJMT. 

Em ato contínuo, INTIMO a Requerente, via DJE/MT, para que, no prazo de 

15 dias, informe se tem interesse em desistir apenas quanto aos valores 

referentes aos mencionados juros/moras a fim de que o juízo possa 

efetivar a penhora "on line" do montante descrito nas R.P.V.s.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006833-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA CRUZ GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO NO PRAZO DE 15 DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011183-06.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL FIGUEIREDO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011183-06.2015.8.11.0006 Reclamante: 

Rosenil Figueiredo de Campos Reclamada: Claro S/A 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 DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA 

ALTERA PARTE em que a autora alega que teve seu nome inserido no 

cadastro dos devedores por débito que desconhece. 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 havendo preliminares a serem analisadas, passamos ao mérito. 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, o que fez. Em que pese as alegações da autora, tenho 

que o débito da restou comprovado, pois a Requerida trouxe aos autos 

contrato entabulado entre as partes devidamente assinado pela autora, 

sendo possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas do 

contrato com as lançadas nos documentos juntados com a inicial, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 

e enunciado 12 do FONAJE). 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 75 de 785



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. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006836-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI RAMALHO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO NO PRAZO DE 15 DIAS

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002533-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO TORRES DA CUNHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002533-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO TORRES DA CUNHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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: 1002281-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DO COUTO MALDONADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 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 Data: 04/10/2018 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: 1001668-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA ROCHA TOMICHA (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/08/2017 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1001668-95.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JANAINA ROCHA 

TOMICHA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, em correição. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de danos morais e tutela 

de urgência proposta por Janaina Rocha Tomicha em face de Telefônica 

Brasil S.A., a fim de que seja efetuada a exclusão do nome do Requerente 

dos órgãos de restrição ao crédito. Em síntese, o Requerente alega que foi 

surpreendido com o seu nome negativado por uma suposta dívida junto à 

Reclamada. Ocorre que o Requerente jamais manteve qualquer vínculo 

com a Requerida que pudesse ensejar tal ato, razão pela qual recorre ao 

judiciário. É o relatório. Decido. A concessão de tutela específica, 

conforme preceitua os artigo 300 c/c 497 do Código de Processo Civil, é 

perfeitamente possível, desde que seja demonstrada probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, com 

escopo de assegurar a obtenção de tutela pelo resultado prático 

equivalente. Após detida análise da inicial e seus documentos, não 

vislumbro presente um dos seus requisitos autorizadores, senão o 

principal, qual seja, perigo de dano, do qual decorre o risco ao resultado 

útil do processo (CPC, art. 300), tendo em vista que há outra inscrição do 

nome do Requerente nos cadastros de restrição ao crédito, anterior à 

discutida na presente lide e de empresas distintas. Desse modo, revendo 

entendimento anterior, indefiro o pedido liminar de retirada do nome da 

parte autora dos cadastros de restrição ao crédito, por entender que a 

retirada da anotação do débito mencionado na exordial não irá modificar o 

status do nome do Requerente naquele órgão diante das diversas 

anotações existentes. Assim, nos termos do dispositivo legal retro 

apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor 

do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 
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nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte 

Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito Assinado eletronicamente por: HANAE YAMAMURA DE 

O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 5064796 17031317071000800000005013725

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001668-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA ROCHA TOMICHA (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (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: 1002286-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA FRANCISCA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (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 Data: 08/10/2018 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: 8010683-37.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 376,85 (TREZENTOS E 

SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO 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: 1002292-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DE VILLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS 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 Data: 08/10/2018 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: 1004352-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CEBALHO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1004352-90.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000695-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELENE DA SILVA POUSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 376,85 (TREZENTOS E 

SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO 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: 8011259-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DE OLIVEIRA 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)

 

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: 1002299-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI (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 Data: 08/10/2018 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: 1006045-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO HURTADO LARA (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)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DE SENTENÇA RETRO. BEM 

COMO INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DA JUNTADA DO 

COMPROVANTE DE DEPÓSITO NO ID 14219842.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002494-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO URTADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUBANK S.A (REQUERIDO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1002494-58.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL. A parte Promovente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato, conforme consignado em Termo de Audiência (Evento 

Id. nº 6131991), e não consta nos autos qualquer justificativa para sua 

ausência. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004229-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ROSARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM 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 Data: 08/10/2018 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: 1007352-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO PORTUGUES DE OLIVEIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007352-98.2017.8.11.0006; 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: 

FLAVIO PORTUGUES DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO 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 análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia ao Requerido comprovar a legitimidade da cobrança e 

consequente restrição. O Requerido não trouxe aos autos comprovante 

da realização do contrato entre as partes ou qualquer outro documento 

que comprovasse a relação jurídica entre estes. Assim, não comprovada 

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. Tenho ainda que, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar 

com a inscrição indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem 

que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. 

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. No caso, 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 PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a reclamada, objeto da 

demanda; 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, e assim o faço com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

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, 8 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005310-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO FARIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005310-76.2017.8.11.0006; 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: 

CRISTIANO FARIA SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

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. Ademais, as partes pugnaram em 

audiência de conciliação pelo julgamento antecipado da lide. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. O 

Requerido não comprovou que a parte autora tenha contratado seus 

serviços a justificar inadimplemento e consequente negativação. 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. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. A parte autora não pode ser prejudicada 

pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do 

serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por 
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dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência 

do evento e que, por isso, não necessita de demonstração específica. 

Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante 

ao se deparar com a cobrança indevida e o caráter punitivo-pedagógico 

aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado a lide 

administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais. Não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro 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$ 4.000,00 

(quatro 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 

e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de 

estilo. 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, 8 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007427-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007427-40.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 11.798,73; 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: 

MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES 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, o 

Reclamado arguiu FALTA DE INTERESSE DE AGIR da parte Reclamante, o 

que não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor pode ter 

livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. Deste modo, 

REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo Reclamado. 

A Reclamada suscitou, também, 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. Deste 

modo, REJEITO a preliminar de inépcia da inicial arguida pelo Reclamado. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. O 

Requerido não trouxe aos autos comprovante da realização do contrato 

entre as partes ou qualquer outro documento que comprovasse a relação 

jurídica entre estes. Assim, não comprovada 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. Tenho ainda que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a inscrição 

indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que 

poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. 

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. No caso, 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 PARCIALMENTE 
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PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a reclamada, objeto da 

demanda; 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, e assim o faço com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

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, 8 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012108-41.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO REDENTOR DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ADORNO LOPES OAB - MT0014308A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Verifica-se que se 

trata de matéria do REsp 1.578.526- SP, relator o Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino, recurso repetitivo que versa sobre abusividade da 

cobranças em contratos bancários de serviços prestador por terceiros, 

registro do contrato e/ou avaliação do bem dado em garantia, resultando 

em suspensão em todo território nacional dos processos que versam 

sobre tal questão. Dessa forma, mantenha sobrestado o processo até o 

julgamento do recurso repetitivo aludido. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001952-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANNA KRISGER GARDIN DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MURTINHO RAMOS OAB - MT19005/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001952-69.2018.8.11.0006. REQUERENTE: TATIANNA KRISGER GARDIN 

DIAS REQUERIDO: BANCO BMG 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, 14 de 

agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004000-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESLEI GABRIEL BRAGA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA REGINA DE MOURA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004000-35.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JESLEI GABRIEL BRAGA 

NOGUEIRA REQUERIDO: ANGELA REGINA DE MOURA EIRELI - ME Vistos, 

etc. RECEBO A PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos legais 

previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do 

CPC. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. 

Intimem-se as partes acerca da solenidade agendada. Cumpra-se. 

CÁCERES, 14 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002025-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (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: 

1002025-41.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JUCILEIA DA ROCHA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 
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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 as 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, 14 de 

agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005501-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON VILALVA TAMAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1005501-24.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por EDMILSON VILALVA 

TAMAS em desfavor de SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, alegando que 

utilizava os serviços de TV por assinatura da Requerida, cujo valor mensal 

era de R$ 129,00 (cento e vinte e nove Reais), debitado em sua conta 

corrente. Ocorre que em fevereiro/2017 foi debitado o valor do plano no 

dia 04.02.2017 e no dia 21 do mesmo mês foi debitado o valor de R$ 20,00 

(vinte Reais) injustificadamente, o que incentivou a parte autora a mudar o 

plano do serviço. Assim, no dia 20 de março 2017, o autor requereu a 

migração do plano através do protocolo 2017.34017483710, contratando o 

plano no valor de R$ 89,90 (oitenta e nove Reais e noventa centavos). No 

entanto, no mês de maio/2017 houve cobrança de dois planos diferentes 

em seu cartão de crédito: um no valor contratado – R$ 89,90 – e outra no 

valor de R$ 151,92 (cento e cinquenta e um Reais e noventa e dois 

centavos), esta referente a um pacote não contratado. A parte autora 

ainda recebeu outra fatura neste valor pelo Correio. Por esta razão, a 

autora registrou Reclamação no PROCON, em cuja ocasião a atendente da 

Requerida confirmou a mudança do plano em 20.02.2017, porém, por erro 

do sistema em maio foi cobrado o valor do plano anterior. Prossegue 

relatando que a Requerida não liberou a contestação da fatura, sob a 

alegação de que o serviço foi utilizado. Como não conseguiu solucionar o 

impasse com a Requerida, autor requereu o cancelamento dos serviços 

em 25.05.2017 através do protocolo 2017.363337898, contudo, a 

Requerida emitiu cobrança pelo período de 04.06.2017 com vencimento em 

03.07.2017 e posteriormente para 11.09.2017. 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. Acolho o pedido de retificação 

do polo passivo. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. No caso, é certo 

que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, o que não fez. A 

Reclamada alega que a cobrança é legítima, pois, ainda que tenha 

solicitado a alteração do pacote, há valores proporcionais do contrato 

anterior. No entanto, as faturas juntadas pelo autor (ID 9834728) constam 

período de uso posterior à solicitação da alteração (período de uso: 

04/04-03/05; 04/05 -03/06/2017). Logo, não há justificativa para o débito 

lançado no cartão do autor, tampouco as cobranças efetuadas após o 

cancelamento dos serviços. No caso vertente, a falha na prestação do 

serviço pela Requerida é censurado pelo Código de Defesa do consumidor 

em seu artigo 39, III que aduz que é prática abusiva fornecer qualquer 

serviço que não tenha sido previamente solicitado pelo consumidor. E o 

parágrafo único do mesmo artigo afirma que nas situações em que o 

serviço é prestado sem prévio requerimento, é equiparado à amostra 

grátis, inexistindo obrigação ao pagamento. O período excedente em que o 

serviço foi disponibilizado equipara-se a serviço não solicitado e, 

consequentemente, isento de ônus pelo consumidor. Nesse passo, 

verifica-se que a falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar 

frustração, constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes 

cotidianas a que somos todos suscetíveis. Afinal, não se espera, que 

mesmo após o cancelamento do serviço, por negligencia da Requerida, o 

consumidor continue a ser cobrado. Reputa-se assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Restando evidente 

a conduta abusiva praticada pela promovida, impõe-se a condenação 

desta ao ressarcimento do valor, em dobro, referente às cobranças 

indevidas. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial 

para: a) Declarar a inexistência dos débitos após o cancelamento; b) 

CONDENAR a reclamada a restituir ao reclamante o valor de R$ 373,23 

(trezentos e setenta e três Reais e vinte e tres centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida; c) CONDENAR, a título de danos morais, a 

empresa ré ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 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. 
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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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002125-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE DE ALMEIDA METELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRBS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002125-93.2018.8.11.0006. REQUERENTE: FERNANDO JOSE DE 

ALMEIDA METELO REQUERIDO: CRBS 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, 14 de 

agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004109-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CHAROPA DA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Processo: 1004109-49.2017.8.11.0006 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 COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por SÉRGIO CHAROPA DA MOTA em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A, alegando que ao tentar realizar compras no 

comércio local, foi surpreendido com a notícia de que o Requerido havia 

negativado seu nome por débitos no valores de R$ 512,24 (quinhentos e 

doze Reais e vinte e quatro centavos) e R$ 360,85 (trezentos e sessenta 

Reais e oitenta e cinco centavos), inclusão realizada em 10.09.2012 e 

05.10.2012, respectivamente. Entretanto, desconhece os débitos 

mencionados, razão pela qual as inscrições são indevidas. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não se aplica a Súmula 385 do STJ ao caso em análise, pois a outra 

inscrição que há no nome do autor é posterior às realizadas pelo 

Requerido. 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, o Requerido sustenta que não houve danos 

passíveis de reparação. O Requerido não comprovou que o autor tenha 

contratados seus serviços. Ainda, não há o que se falar em excludente de 

culpa em caso de fraude, pois, a responsabilidade das requeridas é 

objetiva nos termos do artigo 14 do CDC. Temos que a conduta do 

Reclamado, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no 

trato com os seus clientes, que não tomaram 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 das Requeridas, 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. Entretanto, deve ser levado em 

consideração que a parte autora possui gravames posteriores àquele 
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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$ 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: 1002306-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONOALDO BELEM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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 Data: 08/10/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004136-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Processo: 1004136-32.2017.811.0006 VISTOS ETC. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, proposta por ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN em face de NATURA COSMÉTICOS S.A, em que a autora alega 

que é consultora da requerida e que em junho de 2017 a autora realizou o 

pedido nº. 398942279, no valor de R$ 304,21 (Trezentos e vinte e quatro 

reais e vinte e um centavos), cuja a entrega não foi realizada até a data do 

ajuizamento do pedido, e mesmo após a autora entrar diversas vezes em 

contato com a reclamada tentando solucionar o problema, nada foi 

resolvido. Ao final requer a declaração a rescisão do contrato de revenda 

de produtos cosméticos, firmado pelas partes, e o cancelamento definitivo 

do pedido n.398942279, não recebido pela reclamante, e ainda dos boletos 

emitidos para pagamento do pedido não entregue, bem como a declaração 

de inexistência da cobrança referente ao pedido não entregue, e a 

condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. 

Não havendo mais preliminares, passo à análise do mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste à parte autora. No caso, 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, uma vez que não 

se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, compete à autora 

provar o fato constitutivo do seu direito, consoante estabelece o artigo 

373, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim como, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte autora afirma 

que efetuou um pedido de produtos junto à reclamada e que não foram 

entregues até o ingresso da ação. Em sua contestação, a Reclamada 

alegou realizou pedidos e por razões desconhecidas, deixou de adimplir 

os débitos. Em que pese as alegações da requerida, entendo que a 

procedência dos pedidos é a medida que se impõe, posto que ficou 

evidenciado a falta de entrega dos produtos adquiridos, situação que 

força reconhecer que o caso ultrapassou o mero aborrecimento em 

virtude da frustração do autor que ficou impossibilitada de cumprir seu 

compromisso de entregar os produtos adquiridos para suas clientes, e 

ainda teve que efetuar diversos contatos com a requerida para tentar 

receber o produto adquirido, o que não conseguiu, tendo que se valer da 

via judicial para ter seu direito reconhecido, razão pela qual o autor deve 

ser ressarcido pelos danos morais sofridos. Não há olvidar que, como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). 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). Dessa forma, no 

que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (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 no 

pedido inicial, e o faço, com resolução do mérito a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a rescisão do 

contrato de revenda de produtos firmado entre as partes; b) DETERMINAR 

o cancelamento do pedido nº 398942279, e dos boletos referentes a tal 

pedido; c) DECLARAR a inexistência do débito referente ao pedido nº 

398942279; d) CONDENAR a parte reclamada a pagar à parte autora a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e 

correção monetária a partir desta data, bem como e) CONFIRMAR a 

antecipação de tutela concedida e torno definitiva a determinação lá 

contida. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1004086-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILMA DA SILVA CANDIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Processo: 1004086-06.2017.8.11.0006 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 COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por MARIA LUCIMAR DA SILVA CANDIA em desfavor 

de BANCO BRADESCO S.A, alegando que ao tentar realizar compras no 

comércio local, foi surpreendida com a notícia de que o Requerido havia 

negativado seu nome por um débito no valor de R$ 342,76 (trezentos e 

quarenta e dois Reais e setenta e seis centavos). Entretanto, não possui 

débitos com o Requerido, razão pela qual a inscrição é indevida. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 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, o Requerido sustenta que não houve danos passíveis de 

reparação. O Requerido não comprovou que a parte autora tenha 

contratados seus serviços. Ainda, não há o que se falar em excludente de 

culpa em caso de fraude, pois, a responsabilidade das requeridas é 

objetiva nos termos do artigo 14 do CDC. Temos que a conduta do 

Reclamado, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no 

trato com os seus clientes, que não tomaram 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 das Requeridas, 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: 1003228-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI CATARINA ALCANTARA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Processo nº 1003228-72.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

proposta por ROSELI CATARINA ALCANTARA DE CAMPOS em face de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em que a 

parte autora alega que foi surpreendida pelos funcionários da requerida 

com uma ordem de corte do fornecimento de energia, e que mesmo tendo 

a autora prontamente mostrado que todas as contas de energia estavam 

pagas, o corte foi efetuado. Aduz que os atendentes da requerida 

informaram que não podiam reestabelecer a energia da requerente sem 

que fosse pago o débito que constava no sistema, o qual era 

inconsistente pois já havia sido pago, mas que mesmo assim para que 

fosse religada a energia, efetuou novamente o pagamento da fatura do 

mês de outubro de 2016, no valor de R$ 652,39 (seiscentos e cinquenta e 

dois reais e trinta e nove centavos). Ao final requer a condenação em 

danos morais, bem como em danos materiais pelas perdas das 

mercadorias do estabelecimento e por deixar de vender seus produtos e 

refeições, e ainda a condenação da requerida ao pagamento em dobro da 

fatura de outubro. Em sua peça defensiva, a requerida asseverou que não 

houve qualquer inércia ou negligência por parte da Ré que ensejassem o 

direito às indenizações pleiteadas pela Parte Autora, ante a total ausência 

do nexo de causalidade entre a conduta da Ré e o suposto dano por ela 

alegado, razão pela qual a improcedência de todos os pedidos é medida 

que se impõe. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. Deve-se 

anotar que a relação estabelecida pelas partes está inserida no âmbito do 

Código de Defesa do Consumidor, portanto, deve ser regida por suas 

normas. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o 

Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em 

seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 
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verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados aos autos. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a ré o dever de indenizar o 

consumidor, somente podendo ser AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE 

PROVAR A RÉ QUE NÃO OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a 

CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO 

CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar 

os fatos extintivos de sua responsabilidade, criando, ao certo, em seu 

desfavor a responsabilidade extracontratual, o que não fez. Em que pese 

as alegações da requerida, é inconteste que houve corte do fornecimento 

de energia, mesmo as faturas estando quitadas. Restou evidenciado que o 

consumidor estava quite com a concessionária do serviço de energia 

elétrica, não se justificando a ação da requerida, de forma que pertinente 

a indenização por danos morais. A propósito: “DANO MORAL - 

NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO - CORTE DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA QUITADA COM 

ATRASO ANTES DA INTERRUPÇÃO - ATO ILÍCITO - DANO EXISTENTE - 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO PROVIDO. Provado que a empresa 

fornecedora de energia procedeu à interrupção do fornecimento quando o 

consumidor se encontrava com a fatura quitada, ainda que com atraso, 

porém, antes da interrupção, correta é a imposição de indenização por 

dano moral.” (TJMT – 5ª Câm. Cível, APC nº 43217/2011, Rel. Carlos 

Alberto Alves da Rocha, j. 21/09/2011) O art. 14 da Lei n.º 8.078/90 

disciplina a matéria ao prescrever a responsabilidade de natureza objetiva 

para estes casos: “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. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor 

de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.”. Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, de 

regra, ao consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de 

causalidade. Contudo, na hipótese vertente, como se trata de indenização 

por DANOS MORAIS, eis que não se depreende qualquer dano material, 

basta à vítima positivar a existência de ato capaz de lhe provocar abalo 

psicológico, de forma a influenciar negativamente em sua esfera íntima, 

além da normalidade, conforme vem decidindo reiteradamente o C. 

Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Conforme entendimento firmado nesta 

Corte, "não há falar em prova de dano moral, mas, sim, na prova do fato 

que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam" 

(Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. Menezes Direito; REsp. 

294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 661.960/PB, Rel. Min. 

Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 727369/AL, Min. Jorge Scartezzini, DJ 

16/05/2005, p. 366). Nesse passo, verifica-se que a falha na prestação do 

serviço é fato suficiente a ensejar frustração, constrangimento e angústia, 

estranhos às vicissitudes cotidianas a que somos todos suscetíveis. No 

caso vertente, iniludível a intranqüilidade ocasionada à parte autora, eis 

que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as 

expectativas do consumidor, na prestação do serviço, concretizando 

todas as providências necessárias a resguardar sua integridade, física e 

moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos 

correlatos. Subsiste, pois, o dever de a ré indenizar a parte autora, 

cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os 

princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da ré e da 

exemplaridade. Logo, conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela 

parte autora deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

dor e/ou o sofrimento causado, mas especialmente deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e 

severidade. Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor R$ 

3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo ainda como punição à parte Reclamada. Entretanto, 

no que tange ao dano material pleiteado pelo autor, entendo que razão não 

assiste, posto que não comprovado nos autos, já que a autora não trouxe 

aos autos comprovação da perda das mercadorias, nem os livros 

contábeis ou qualquer documento hábil a comprovar o balanço financeiro 

da empresa a fim de ser apurado o prejuízo material sofrido, ônus que 

cabia à parte autora, sendo inviável portanto a pretensão formulada na 

petição inicial. Acolho a pretensão inicial de repetição de indébito, posto 

que restou evidenciado que o autor teve que pagar novamente e 

indevidamente a fatura de outubro para que o religamento do serviço de 

energia fosse efetuado. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil para o fim de: 

CONDENAR a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; 

CONDENAR a Requerida a RESTITUIR, em dobro, o valor total de R$ 

1.304,78 (um mil, trezentos e quarto reais e setenta e oito centavos), valor 

este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 

1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida. 

Havendo o pagamento espontâneo, deve-se proceder ao imediato 

levantamento dos valores. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos em 

correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004139-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS MARIS CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Renato de Oliveira Silva OAB - MT6557/O-A (ADVOGADO)

DANIEL BRETAS FERNANDES OAB - MT24180/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHUENLAY DA SILVA MARQUES (REQUERIDO)

CHUENLAY DA SILVA MARQUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/12/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002307-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CASSIANA DE ARRUDA CUIABANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO(A) DA REQUENTE, A EMENDAR NA INICIAL OS 

DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DA MESMA, 

NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002308-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CASSIANA DE ARRUDA CUIABANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO(A) DO(A) REQUENTE, A EMENDAR A INICIAL OS 

DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DA MESMA, 

NO PRAZO DE 5 DIAS.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002309-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISELI FERREIRA NEVES (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

08/10/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004304-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELIA FARIA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004304-34.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 20.026,88; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ROSELIA FARIA RONDON Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de demanda em 

que a causa de pedir funda-se na alegação de falha na prestação de 

serviços da requerida que mesmo a parte Autora está com a fatura 

quitada teve a interrupção do fornecimento de energia em seu imóvel e 

posteriormente a requerida teria novamente interrompido os serviços na 

unidade consumidora. Ao final o requerente pugnou pela declaração de 

inexistência do débito e a condenação da requerida a reparação por 

Danos Morais por todos os constrangimentos e abalos sofridos no importe 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No dia 23 de outubro de 2017, foi 

realizada audiência de conciliação, sendo que na ocasião compareceu 

somente a patrona da requerida e a parte requerente, deste modo, foi 

solicitado a esse Juízo a aplicação dos efeitos da revelia, em desfavor da 

requerida, conforme ID. Num. 10414478. Mesmo ausente na audiência, a 

requerida apresentou defesa, alegando que a parte Autora não 

ultrapassou o campo das meras alegações, e dos documentos que juntou 

aos autos, nenhum comprovante que de fato tenha ocorrido à suspensão 

do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora em questão, 

que improcedem suas alegações e, consequentemente, seu pedido, 

justamente porque não houve suspensão indevida ou por erro no 

fornecimento de energia. Deste modo, declaro à revelia relativa da 

requerida, posto que, mesmo ausente na audiência, apresentou 

contestação. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC/2015. E está em sede 

de sua defesa argumentou apenas que a requerente não apresentou 

provas de que houve a suspensão/interrupção dos serviços, não 

havendo assim que se falar em responsabilidade da demandada em 

promover o dever de reparação pugnado na exordial. Contudo, da análise 

dos autos, verifica-se que a parte reclamante estava adimplente perante a 

reclamada e, mesmo assim teve os serviços interrompidos, tanto é que a 

requerente apresentou os protocolos gerados, histórico de contas, 

retirado em Maio/2017, comprovando que para a requerida a fatura de 

Fevereiro/2017 estava sem pagamento, sendo que conforme se verifica 

no comprovante de pagamento, a fatura está quitada. Desta feita, 

evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentaram-se 

verossímeis. Destaco que a responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo a 

Energisa se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante. Logo, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço por parte da 

reclamada. Nesse sentido, verbis: "RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. DEMORA NO RELIGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA. 

EVENTO CLIMÁTICO. QUANTUM MANTIDO. Restou incontroverso nos 

autos a interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora da parte autora, localizada em área rural, tendo o 

restabelecimento do serviço ocorrido somente após 09 dias. A empresa 

demandada responde objetivamente pelos danos causados tanto pela 

incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação entre as partes, 

bem como, pela atividade que desenvolve. Havendo a demora no 

restabelecimento da energia, deve indenizar pelos danos morais. Prazo de 

48h previsto no art. 176 da Resolução 414/2010 não observado. Embora 

evidenciado acontecimento climático responsável pela interrupção da 

energia e que também contribuiu para o atraso no restabelecimento do 

serviço, o dano moral restou caracterizado pela significativa demora de 09 

dias e pela ausência de demonstração da necessidade de reparos que 

demandassem mais de 48h de espera. Dano moral fixado em R$ 2.500,00 

que deve ser mantido, pois quantia que se mostra adequada e razoável, 

sem comportar enriquecimento ilícito ao autor. NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO SENTENÇA MANTIDA (Recurso Cível Nº 71005607510, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia 

Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 26/08/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005607510 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de 

Julgamento: 26/08/2015, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2015) (destaquei) No que pertine 

aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código 

Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 

e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, 

restou patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 
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impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar 

o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela requerente, para: 1) 

DECLARAR, a inexistência do débito no valor de R$ 26,88 (Vinte e seis 

reais e oitenta e oito centavos) referente fatura do mês de fevereiro do 

corrente ano 2017, objeto dessa demanda. 2) CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 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. 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, 13 de abril de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002310-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISELI FERREIRA NEVES (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 do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 08/10/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-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 Número do Processo: 

1000735-25.2017.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JANAINA ROCHA DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

reclamação cível alegando a parte reclamante que teve seus dados 

indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de proteção ao crédito no 

dia 14/08/2015 por débito no importe de R$102,81(cento e dois reais e 

oitenta e um centavos), o qual afirma não possuir, haja vista que jamais 

teria celebrado qualquer contrato para utilização de serviços da operadora 

reclamada a ponto de justificar a restrição em apreço. Ao final a 

requerente pugnou pelo provimento para a retirada de seus dados das 

listas de inadimplentes, bem como pela declaração de inexistência do 

débito, além de condenação da Requerida a reparação por danos morais. 

É a suma do essencial. 1. 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. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a ausência de 

preliminares e por não vislumbrar ser necessária à produção de provas 

outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a 

decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC. Além do mais, a 

questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos 

autos pela documentação juntada. Registro que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. 3. No mérito a pretensão merece 

Juízo de improcedência. Verifico dos autos que a documentação 

apresentada pelo requerente se limitou a referido extrato de negativação, 

além de fotocópias dos documentos pessoais e procuração “Ad Judicia” e 

declarações. Já de outro tanto, a parte requerida trouxe áudio de 

atendimento telefônico da autora que confirmou sua identidade com todos 

os seus dados pessoais que acaba por comprovar a contratação do 

serviço de telefonia de um novo plano. Referidos documento se traduz em 

prova a socorrer as alegações trazidas pela requerida, apresentando 

todos os dados pertinentes, além do que o autor não trouxe qualquer 

contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na peça de defesa, 

haja vista que aduziu o débito ser indevido e que desconheceria a origem 

do mesmo, no entanto nada juntou que comprove suas alegações. Ora, a 

parte autora deveria, quando da impugnação deveria trazer aos autos 

comprovação do que alegou em sua inicial, fato que inexistiu. Acerca do 

ônus da prova descreve o Novo Estatuto Processual Civil de 2015 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. Desta feita, 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 dos pedidos 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 à 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) Não merece acolhimento, portanto o pleito de 

indenização por danos morais, eis que não houve abalo, uma vez que 

existe contrato entre as partes com débito pendente de quitação. Diante 

desse quadro fático o reclamante sequer manifestou em relação ao 

contrato juntado pela reclamada. A conduta do reclamante encontra-se 

eivada de má-fé. Explico. O reclamante procurou o Poder Judiciário e 

apresentou versão absolutamente inverídica. Tendo em vista, que na inicial 

o reclamante alega desconhecer o contrato efetivado com a reclamada, 

promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o 

julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é fato 

extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). A quebra do dever processual pelo reclamante ao 

negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador a erro 
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constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo 

que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e 

tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos iniciais feitos por JANAINA ROCHA DA SILVA em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S.A. Na forma da fundamentação supra, OPINO 

pela condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do 

CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por 

cento) sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao 

pagamento das custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 

5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos 

termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem 

juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da 

publicação desta sentença. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003819-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR CEBALHO BARONCIELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 08/10/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002311-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE DA CRUZ RIBEIRO (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 do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 08/10/2018 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: 1001516-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI RODRIGUES DE CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (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 Número do Processo: 

1001516-47.2017.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: ROSELI RODRIGUES DE CARVALHO SILVA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

reclamação cível alegando a parte reclamante que teve seus dados 

indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de proteção ao crédito no 

dia 13/12/2014 , por débito no importe de R$161,30(cento e sessenta e um 

reais e trinta centavos) o qual afirma não possuir, haja vista que jamais 

teria celebrado qualquer contrato para utilização de serviços da operadora 

reclamada a ponto de justificar a restrição em apreço. Pugnando ao final, 

pela declaração de inexistência do débito que originou a negativação 

referida, bem como a condenação da requerida a reparar por Danos 

Morais. É a suma do essencial. 1. 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. 2. Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante 

de negativação, uma vez que trata-se de excesso de burocracia 

incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado 

é hábil a comprovar a negativação pelas Requeridas. 3. Superada a 

preliminar e por não vislumbrar ser necessária à produção de provas 

outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a 

decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a 

questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos 

autos pela documentação juntada. 4. No mérito a pretensão merece Juízo 

de IMPROCEDÊNCIA. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Novo Código de Processo Civil que estabelece que compete a 

autora provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida, uma vez que afirma 

categoricamente, como ponto central da demanda que nunca ajustou 

contrato de telefonia móvel com a parte reclamada, pugnando pela 

desconstituição do débito e danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas onde ilustram a contratação e utilização pela autora 

conforme histórico de pagamento realizado pela parte autora por vários 

meses subsequentes pelo terminal móvel de número 65 99938-1336, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação, contudo o mesmo 

restou cancelado por inadimplência, no valor exato da negativação 

existente no extrato do SPC encartado pela própria autora, que 

comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da parte 

autora nos órgãos restritivos ao crédito. Sobretudo a situação posta da 

exordial não decorre a lógica das provas produzidas nos autos pela parte 

reclamada, no que tange ao débito indevido discutido em tela. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça 

inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento 

do débito ora cobrado pela parte reclamada, de forma a demonstrar 

cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. No que tange à 

ausência de contrato assinado pela autora, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial contratação 

via call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo assim a 

requerida comprovou que o débito é devido, vejamos a jurisprudência: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 89 de 785



TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. O oferecimento de pedido 

contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as 

exceções expressamente previstas em lei, subverte o microssistema 

instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, 

que a pessoa jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar 

em causa própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de Regência como 

o sistema em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido contraposto 

seria admitir que a reclamada figure no polo ativo da lide em descompasso 

com o microssistema estabelecido nessa Lei. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ROSELI RODRIGUES DE 

CARVALHO SILVA em desfavor da TELEFONICA BRASIL S.A. Ademais, 

OPINO pelo indeferimento do pedido contraposto. Fundamento minha 

convicção no art. 8º, da Lei n. 9.099/95, que trata da capacidade 

processual para litigar nos juizados especiais. Na forma da 

fundamentação supra, OPINO pela condenação do reclamante, como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Também CONDENO ao pagamento das custas processuais, conforme o 

item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em no valor de 

R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre 

os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 
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Processo Número: 1002405-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDECI DIONISIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1002405-98.2017.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: LAUDECI DIONISIO RIBEIRO 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. Rejeito a preliminar de Inépcia da Inicial, uma 

vez que ausente qualquer vício capaz de ensejá-la, conforme previsão do 

parágrafo único do art. 330 do NCPC. Passo ao exame do mérito. Pleiteia a 

parte Reclamante AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA c/c TUTELA DE URGÊNCIA c/c RESPONSABILIDADE CIVIL POR 

DANOS MORAIS Em, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro 

das entidades de proteção ao crédito, decorrente de suposta fraude, 

restando clarividente ato arbitrário e ilegal praticado pelo Requerido, vez 

que não entabulou o negócio jurídico. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte Reclamante pela 

Reclamada, constando o débito no valor de R$ 122,31(cento e vinte e dois 

reais e trinta e um centavos). Na data de 09 de Outubro de 2017, foi 

realizada audiência de conciliação, estando presente todas as partes, a 

qual resultou infrutífera, conforme ID.Num. 10250044. A parte Reclamada 

contesta, alegando 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 ele, mediante 

a apresentação dos documentos pessoais necessários, sendo então 

realizada a habilitação dos serviços, por fim requer a improcedência dos 

pedidos iniciais. A parte reclamada apresentou, Termo de Adesão a 

Serviços, Contrato, devidamente assinado e Cópia dos documentos 

pessoais do Autor, conforme ID Num. 10305391. A parte Reclamante 

apresentou impugnação à contestação, reiterando os pedidos iniciais. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados verifico que o 

Banco reclamado se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia e 

comprovou que o débito que deu ensejo à anotação dos dados do autor 

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). 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 Processo Civil. Eis o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 
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IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013); APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS 

ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELO 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos formulados pela parte autora e 

para: 1) CONDENAÇÃO do autor 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. 2) Outrossim, em decorrência da má-fé, 

para a CONDENAÇÃO do autor 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. 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
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Processo Número: 1001329-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR MORAES CAIXETA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1001329-39.2017.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: VICTOR MORAES CAIXETA REQUERIDO: 

VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de reclamação cível alegando a 

parte reclamante que teve seus dados indevidamente incluídos nas listas 

dos órgãos de proteção ao crédito no dia 10/11/2014 por débito no importe 

de R$356,43 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três 

centavos) o qual afirma não possuir, haja vista que jamais teria celebrado 

qualquer contrato para utilização de serviços da operadora reclamada a 

ponto de justificar a restrição em apreço. Pugnando ao final, pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

apreço, bem como na condenação da reclamada a reparação por danos 

morais. É a suma do essencial. 1. 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. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Rejeito 

o pedido da Requerida de juntada original do comprovante de negativação, 

uma vez que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do 

juizado especial. Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pelas Requeridas. 3. Superada a preliminar e por não 

vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, 

quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela documentação 

juntada. 4. No mérito a pretensão merece Juízo de improcedência. Não há 

dúvida acerca da existência da restrição do nome do requerente junto ao 

órgão de proteção ao crédito, porquanto tal situação vem assentada pelo 

extrato de negativação juntado na exordial, indicando a existência de 

débitos do requerente em favor da requerida. Verifico dos autos que a 

documentação apresentada pelo requerente se limitou a referido extrato 

de restrição, além de fotocópias do documento pessoal e procuração “ Ad 

Judicia”. Já de outro tanto, a parte requerida trouxe o contrato – Termos 

de Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contratos de Permanência 

por Beneficio, datados de 10/03/2012 com assinaturas idênticas à 

disposta no documento pessoal do autor e na procuração de outorga de 

poderes ao seu patrono. Ressaltando ainda que o documento apresentado 

quando das contratações foi o mesmo apresentado pelo autor quando do 

ingresso da presente exordial que comprovam por assim a existência da 

relação jurídica a amparar o débito apontado. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Referidos documentos se traduzem em provas a socorrer as 

alegações trazidas pela requerida, apresentando todos os dados 

pertinentes, além do que o autor não trouxe qualquer contraprova hábil a 

contradizer as alegações trazidas na peça de defesa. Ora, a parte autora 

deveria, quando da impugnação trazer aos autos comprovação do que ali 

alegou fato que inexistiu, destaco que o autor afirma não possuir qualquer 

serviço contratado junto à reclamada, no entanto sequer apresentou 

provas que pudessem vir a atestar suas alegações. Acerca do ônus da 

prova descreve o Estatuto 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 à 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). Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débito 

pendente de quitação. O oferecimento de pedido contraposto por pessoa 

jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as exceções 

expressamente previstas em lei, subverte o microssistema instituído pela 

Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, que a pessoa 

jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar em causa 

própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de Regência como o sistema 

em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido contraposto seria admitir 

que a reclamada figure no polo ativo da lide em descompasso com o 

microssistema estabelecido nessa Lei. Diante desse quadro fático o 

reclamante sequer manifestou em relação ao contrato juntado pela 

reclamada. A conduta do reclamante encontra-se eivada de má-fé. 

Explico. O reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica. Tendo em vista, que na inicial o reclamante alega 
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desconhecer o contrato efetivado com a reclamada, promovendo de 

maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 

a apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). 

A quebra do dever processual pelo reclamante ao negar dívida existente 

com a finalidade de induzir o julgador a erro constitui litigância de má-fé. A 

presente reclamação espelha tudo aquilo que não é admissível em juízo, 

ou seja, a apresentação de versão falsa e tentativa de manipulação do 

sistema de Justiça, com o fim de obter indenização indevida. DISPOSITIVO 

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos por VICTOR 

MORAES CAIXETA em desfavor de VIVO S/A. Ademais, OPINO pelo 

indeferimento do pedido contraposto. Fundamento minha convicção no art. 

8º, da Lei n. 9.099/95, que trata da capacidade processual para litigar nos 

juizados especiais. Na forma da fundamentação supra, OPINO pela 

condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao pagamento das 

custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, 

da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 

da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002313-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA SILVA (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)

 

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 Data: 08/10/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000031-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANILSO TENORIO MASCARENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1000031-12.2017.8.11.0006, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: VANILSO TENORIO MASCARENHA 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de reclamação cível 

alegando a parte reclamante que teve seus dados indevidamente incluídos 

nas listas dos órgãos de proteção ao crédito no dia 05/07/2016, por débito 

no importe de R$173,06(cento e setenta e três reais e seis centavos) o 

qual afirma não possuir, haja vista que jamais teria celebrado qualquer 

contrato para utilização de serviços da operadora reclamada a ponto de 

justificar a restrição em apreço. Pugnando ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como a 

condenação da requerida a reparar por Danos Morais. É a suma do 

essencial. 1. 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. 2. Rejeito o pedido 

da Requerida de juntada original do comprovante de negativação, uma vez 

que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado 

especial. Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pelas Requeridas 3. Superada a preliminare e por não 

vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, 

quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela documentação 

juntada. 4. No mérito a pretensão merece Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Novo Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, uma vez que afirma categoricamente, como 

ponto central da demanda que nunca ajustou contrato de telefonia móvel 

com a parte reclamada, pugnando pela desconstituição do débito e danos 

morais. A parte reclamada por sua vez demonstrou suficientemente a 

legitimidade da cobrança, trazendo aos autos telas sistêmicas onde 

ilustram a contratação e utilização pelo autor conforme relatório de faturas 

pelo número de telefone 65 99954-0198 juntado na contestação, contudo 

o contrato restou cancelado por inadimplência no valor exato da 

negativação existente no extrato do SPC encartado pelo próprio autor, que 

comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da parte 

autora nos órgãos restritivos ao crédito. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram suficientemente 

comprovados na petição inicial, eis que a inversão do ônus da prova é 

invertida na relação de consumo conquanto a parte consumidora 

apresente provas mínimas para a convicção do juízo. Impossível, portanto, 

pelas razões expostas a inversão do ônus probatório. In casu, a parte 

autora deveria ter trazido junto de sua peça inicial ou impugnativa, o 

devido e necessário comprovante de pagamento do débito ora cobrado 

pela parte reclamada, de forma a demonstrar cabalmente seu direito 

lesado, o que não ocorreu. 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. Conforme o 

entendimento jurisprudencial contratação via call center, gera contrato 

verbal entre as partes, sendo assim a requerida comprovou que o débito é 

devido, vejamos a jurisprudência: TJ-RS - Apelação Cível AC 

70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 03/08/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. 

SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. 

CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO 

ESCRITO. TELAS DO SISTEMA QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES 

EFETUADAS. Comprovada a solicitação dos documentos na via 

extrajudicial, sem atendimento por parte da concessionária, restando 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 92 de 785



configurada a pretensão resistida. Impossibilidade de exibição do contrato 

de telefonia escrito e assinado pela consumidora, pois verossímil a 

alegação de que a contratação tenha ocorrido por meio do call Center. Em 

vista disso, suficiente a exibição do contrato padrão. As telas do sistema 

trazem, de forma discriminada, as ligações efetuadas a partir do terminal, 

possibilitando a contestação destas, se for o caso. Por tal razão, no caso 

concreto, substituem a exibição das faturas. A prova de que o débito foi 

contraído pela consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, 

devem ser requeridos em ação própria, na medida em que não se 

constituem em documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida 

nos termos da sentença, na medida em que não houve alteração do 

julgado. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065240905, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo 

débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito 

constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débito, bem assim de configuração de danos morais. Não 

resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito 

com a requerida. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou 

a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, 

no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil/2015. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

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

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

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

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

mais necessitam da tutela jurisdicional. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por VANILSO TENORIO MASCARENHA em desfavor da VIVO 

S.A. Por pertinência, DETERMINO a REVOGAÇÃO da liminar concedida no 

ID 4621910. Na forma da fundamentação supra, OPINO pela condenação 

do reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento 

de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor 

atualizado da causa. Também CONDENO ao pagamento das custas 

processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da 

Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 

da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002315-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDINA DECIO FERREIRA (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 do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 08/10/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001583-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE GUIMARAES BARBOSA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1001583-12.2017.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. 

REQUERENTE: EDILENE GUIMARAES BARBOSA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de reclamação cível alegando a 

parte reclamante que teve seus dados indevidamente incluídos nas listas 

dos órgãos de proteção ao crédito no dia 10/06/2016 por débito no importe 

de R$ 528,99(quinhentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos), 

o qual afirma não possuir, haja vista que jamais teria celebrado qualquer 

contrato para utilização de serviços da operadora reclamada a ponto de 

justificar a restrição em apreço. Ao final a requerente pugnou pelo 

provimento para a retirada de seus dados das listas de inadimplentes, bem 

como pela declaração de inexistência do débito, além de condenação da 

Requerida a reparação por danos morais. É a suma do essencial. 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença, portanto não comporta 

o pedido de desistência formulado no ID 8153929. 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. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. Ante a ausência de preliminares e por não vislumbrar 

ser necessária à produção de provas outras que não as já colacionadas 

nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 

355, I do CPC. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. Registro que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. 3. No mérito a 

pretensão merece Juízo de improcedência. Não há dúvida acerca da 

existência da restrição do nome da requerente junto ao órgão de proteção 

ao crédito, porquanto tal situação vem assentada pelo extrato de 

negativação juntado na exordial, indicando a existência de débitos da 

requerente em favor da requerida. Verifico dos autos que a 

documentação apresentada pela requerente se limitou a referido extrato 

de restrição, além de fotocópias do documento pessoal e procuração “ Ad 

Judicia”. Já de outro tanto, a parte requerida trouxe o contrato – Termos 

de Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contrato de Permanência por 

Beneficio, datado de 23/02/2015 com assinaturas idênticas à disposta no 

documento pessoal da autora e na procuração de outorga de poderes ao 

seu patrono. Ressaltando ainda que o documento apresentado quando 

das contratações foi o mesmo apresentado pela autora quando do 

ingresso da presente exordial que comprovam por assim a existência da 

relação jurídica a amparar o débito apontado. Referidos documentos se 

traduzem em provas a socorrer as alegações trazidas pela requerida, 

apresentando todos os dados pertinentes, além do que a autora não 

trouxe qualquer contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na 

peça de defesa. Ora, a parte autora deveria, quando da impugnação 

trazer aos autos comprovação do que ali alegou fato que inexistiu, 

destaco que a autora afirma não possuir qualquer serviço contratado junto 

à reclamada, no entanto sequer apresentou provas que pudessem vir a 

atestar suas alegações. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto 

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, 
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porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só à 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) Não merece acolhimento, portanto o pleito de 

indenização por danos morais, eis que não houve abalo, uma vez que 

existe contrato entre as partes com débito pendente de quitação. Diante 

desse quadro fático o reclamante sequer manifestou em relação ao 

contrato juntado pela reclamada. A conduta do reclamante encontra-se 

eivada de má-fé. Explico. O reclamante procurou o Poder Judiciário e 

apresentou versão absolutamente inverídica. Tendo em vista, que na inicial 

o reclamante alega desconhecer o contrato efetivado com a reclamada, 

promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o 

julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é fato 

extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). A quebra do dever processual pelo reclamante ao 

negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador a erro 

constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo 

que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e 

tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos iniciais feitos por EDILENE GUIMARAES BARBOSA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Na forma da fundamentação 

supra, OPINO pela condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 

80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula 

nove por cento) sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao 

pagamento das custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 

5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos 

termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem 

juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da 

publicação desta sentença. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000746-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO OAB - MT0010269A (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 Número do Processo: 

1000746-54.2017.8.11.0006, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ELIZABETE 

FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de reclamação cível alegando a parte reclamante que teve seus dados 

indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de proteção ao crédito no 

dia 06/04/2015, por débito no importe de R$103,08(cento e três reais e oito 

centavos) o qual afirma não possuir, haja vista que jamais teria celebrado 

qualquer contrato para utilização de serviços da operadora reclamada a 

ponto de justificar a restrição em apreço. Pugnando ao final, pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação referida, 

bem como a condenação da requerida a reparar por Danos Morais. É a 

suma do essencial. 1. 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. 2. Rejeito 

o pedido da Requerida de juntada original do comprovante de negativação, 

uma vez que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do 

juizado especial. Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pelas Requeridas. 3. Superada a preliminar e por não 

vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, 

quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela documentação 

juntada. 4. No mérito a pretensão merece Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Novo Código de 

Processo Civil que estabelece que compete a autora provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, uma vez que afirma categoricamente, como 

ponto central da demanda que nunca ajustou contrato de telefonia móvel 

com a parte reclamada, pugnando pela desconstituição do débito e danos 

morais. A parte reclamada por sua vez demonstrou suficientemente a 

legitimidade da cobrança, trazendo aos autos telas sistêmicas onde 

ilustram a contratação e utilização pela autora conforme histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por vários meses subsequentes 

pelo terminal móvel de número 65 99646-6702, afastando quaisquer 

indícios de fraude na contratação, contudo o mesmo restou cancelado por 

inadimplência, no valor exato da negativação existente no extrato do SPC 

encartado pela própria autora, que comprovam a legitimidade da cobrança 

e o lançamento do nome da parte autora nos órgãos restritivos ao crédito. 

Sobretudo a situação posta da exordial não decorre a lógica das provas 

produzidas nos autos pela parte reclamada, no que tange ao débito 

indevido discutido em tela. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. No entanto, 

a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e que, por sua vez, não foram suficientemente comprovados na petição 

inicial, eis que a inversão do ônus da prova é invertida na relação de 

consumo conquanto a parte consumidora apresente provas mínimas para 

a convicção do juízo. Impossível, portanto, pelas razões expostas a 

inversão do ônus probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido 

junto de sua peça inicial ou impugnativa, o devido e necessário 

comprovante de pagamento do débito ora cobrado pela parte reclamada, 

de forma a demonstrar cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. 

No que tange à ausência de contrato assinado pela autora, ressalto que é 

notório a possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, 

internet ou ligação telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial 

contratação via call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo 

assim a requerida comprovou que o débito é devido, vejamos a 

jurisprudência: TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data 

de publicação: 03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
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COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. O oferecimento de pedido 

contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as 

exceções expressamente previstas em lei, subverte o microssistema 

instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, 

que a pessoa jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar 

em causa própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de Regência como 

o sistema em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido contraposto 

seria admitir que a reclamada figure no polo ativo da lide em descompasso 

com o microssistema estabelecido nessa Lei. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ELIZABETE FERREIRA DA 

SILVA em desfavor da VIVO S.A. Ademais, OPINO pelo indeferimento do 

pedido contraposto. Fundamento minha convicção no art. 8º, da Lei n. 

9.099/95, que trata da capacidade processual para litigar nos juizados 

especiais. Na forma da fundamentação supra, OPINO pela condenação do 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor 

atualizado da causa. Também CONDENO ao pagamento das custas 

processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da 

Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 

da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000334-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FLORENTINO DAS CHAGAS (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)

 

Proc. 1000334-26.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOAQUIM 

FLORENTINO DAS CHAGAS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A, 

alegando que desconhece o débito com a Requerida que ensejou o 

lançamento de 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. 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. Desta feita, a Requerida, em sua contestação, sustenta 

que a parte autora contratou seus serviços, demonstrando 

suficientemente a legitimidade da inscrição, trazendo aos autos telas 

sistêmicas, que demonstraram a inadimplência no valor de R$109,77 

(cento e nove reais e setenta e sete centavos), trazendo, de mesma 

forma, telas que denotam o vasto histórico de pagamentos de faturas de 

consumo realizados. No que tange à ausência de contrato assinado pela 

autora, ressalto que é notório a possibilidade da contratação de serviços 

telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Outrossim, não há nos 

autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis da parte autora, 

tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer 

indícios de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a restrição 

decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor da parte Autora. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. DIANTE DO EXPOSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Julgo improcedente o 

pedido contraposto nos termos do artigo 8º da Lei 9099/95. Deixo de 

condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao juiz togado para homologação, 

na forma do 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 
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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: 1003759-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1003759-61.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARILDA DA 

SILVA em desfavor de BANCO BRADESCARD S.A., alegando que 

desconhece o débito com o Requerido que ensejou o lançamento de 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. A requerida suscitou incompetência dos Juizados Especiais, 

no entanto, são incompetentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa. Assim, admite-se prova técnica 

informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente 

caso, é possível comprovar a contratação, independentemente da 

realização de prova pericial, razão pela qual, REJEITO a Preliminar de 

Necessidade Prova Técnica. Ainda em sede de preliminar, o Requerido 

arguiu falta de interesse de agir do Autor. O interesse processual deve 

ser aferido pela conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, 

necessidade na provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, 

a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento 

judicial postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido 

binômio socorre o Requerente nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pela Requerida. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

No presente, 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. Desta feita, o Requerido, em peça de defesa, sustenta 

que a parte autora contratou seus serviços, demonstrando 

suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos autos Contrato 

devidamente assinado pela mesma, bem como cópias de seus 

documentos pessoais anexados ao termo. O Requerido colaciona, ainda 

em peça de defesa, faturas de cartão de crédito que demonstram 

pagamento efetuado, ou seja, que comprovam a utilização do cartão. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva da 

consumidora que não promoveu o pagamento de fatura de cartão de 

crédito até o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano 

moral em favor da parte Autora. Havendo demonstração inequívoca da 

culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em responsabilidade 

do fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, 

II, da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme 

a verdade; não formular pretensão quando cientes de que são destituídas 

de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que 

deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim 

ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede 

de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Pois 

bem, percebe-se claramente da exordial que a parte autora não cumpriu 

seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a 

verdade dos fatos, vez que a requerida faz prova da contratação. Da 

mesma forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele 

que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE 

DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar 

IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao juiz togado para homologação, na forma do 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004006-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRACA SANDRA SANTOS (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1004006-42.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GRAÇAS 

SANDRA SANTOS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A alegando que 

ao tentar realizar compras no crediário no comércio local, foi constatado 
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que seu nome estava inscrito no cadastro restritivo de crédito por um 

débito no valor de R$ 552,91 (quinhentos e cinquenta e dois Reais e 

noventa e um centavos), lançado pelo Requerido em 15.03.2013. 

Entretanto, embora seja cliente do Requerido, tal negativação é indevida, 

pois, não se recorda de nenhum débito em aberto. Ademais, não foi 

previamente notificada quanto à inscrição. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia, pois, o 

autor reconhece a assinatura do contrato juntado pelo Requerido. o 

Reclamado arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O interesse 

processual deve ser aferido pela conjugação do binômio “necessidade x 

utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da jurisdição para 

obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, 

utilidade do provimento judicial postulado para satisfação do interesse 

posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos presentes 

autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na contestação 

do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento administrativo 

para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do mesmo configura 

ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, 

prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O Requerido, em sua contestação, sustenta que a 

autora utilizou cartão de crédito do Requerido e não pagou o valor das 

faturas, de forma que a negativação é legal. O Requerido juntou aos autos 

faturas do referido cartão, nas quais constam pagamentos efetuados pela 

autora. Entretanto, observo que a fatura com vencimento em 15.02.2013 

totalizava o valor de R$ 564,32 (quinhentos e sessenta e quatro Reais e 

trinta e dois centavos), sendo que a autora pagou somente o valor de R$ 

100,00 (cem Reais). Em que pese a impugnação apresentada pela parte 

autora, não comprovou que tenha quitado o saldo remanescente da fatura 

supracitada, tampouco às subsequentes a esta. Há evidência, portanto, 

que a restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não 

promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há 

o que se falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, dispõe o 

Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de 

todos aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os 

fatos em juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando 

cientes de que são destituídas de fundamento, dentre outros. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a verdade dos 

fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência injustificada 

ao andamento do processo; procede de modo temerário; provoca 

incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se claramente da 

exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no 

processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que o requerido 

faz prova da contratação, aportando aos autos o contrato entabulado 

entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por 

perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou 

interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do 

Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Revogo a liminar deferida; Condeno a parte 

Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do 

valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do 

artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo 

de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002323-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA JOSEFA FERRAZ (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

08/10/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005868-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROSINEIA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1005868-48.2017.8.11.0006 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 INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ROSINEIA DA SILVA LIMA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que, ao tentar comprar 

em um estabelecimento comercial, foi informada que a Requerida havia 
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inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor 

de R$ 116,61 (cento e dezesseis Reais e sessenta e um centavos). 

Entretanto, não reconhece o débito em questão, razão pela qual a 

inscrição é indevida. Ademais, não foi previamente notificado quanto à 

restrição. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora no período de 2011 - 2013, 

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, 

corroborando que inexiste 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. 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. Concernente ao dever de 

prévia notificação da inscrição no cadastro restritivo, é assente na 

jurisprudência que trata-se de dever do órgão mantenedor: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO 

BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia notificação do 

consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão restritivo de 

crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro. 

Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por notificar 

previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores por 

instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 65309/2015, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, 

Publicado no DJE 02/09/2015) Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005459-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

MARCIA APARECIDA PACHORI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1005459-72.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais proposta 

por MARCIA APARECIDA PACHORI DE OLIVEIRA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A, alegando que não comprou pela internet, 

tampouco contratou o serviço da Requerida, no entanto, esta inseriu seu 

nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 102,77 

(cento e dois Reais e setenta e sete centavos). No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida 

de juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se 

de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. Em impugnação, o autor requereu a desistência do feito ante a 

necessidade de perícia grafotécnica, pois, os Juizados Especiais são 

incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo matéria 

probatória complexa. Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 

da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível 

comprovar a semelhança das assinaturas, independentemente da 

realização de prova pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, compatível com a assinatura dos documentos aportados na 

inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro 

lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 
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provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse sentido, rejeito o pedido de 

desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007211-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETHICIA MARIANA CAMPOS DA SILVA FERRAZ (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1007211-79.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Versam os 

autos sobre AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LETHICIA MARIANA 

CAMPOS DA SILVA FERRAZ em desfavor de VIVO S.A., alegando a 

autora que não realizou compras, não adquiriu produtos pela internet, 

muito menos contratou os serviços, nem possui qualquer relação jurídica 

com a empresa Reclamada. Aduz que teve seu nome inserido pela 

reclamada no cadastro de devedores em 29/05/2015 por débito no valor 

de R$ 129,98 (Cento e vinte e nove reais e noventa e oito centavos) 

gerado em tese sob o número de contrato 0253573271, impossibilitando 

que o autor realizasse compras no comércio local, e em contato com a 

requerida não obteve êxito em resolver a situação. Ao final requer a 

declaração de inexistência de débito, a exclusão do nome do cadastro de 

devedores e condenação da requerida ao pagamento de indenização 

pelos danos morais sofridos. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. REJEITO o pedido da Requerida 

de juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se 

de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

mesma. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou faturas, telas 

comprobatórias e histórico de pagamento realizado pela parte autora por 

vários meses subsequentes, e 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. 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. 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. 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. Ante os indícios de irregularidade apontada pelo Requerido, defiro o 

pleito para que remeta-se cópia dos autos ao Ministério Público e à 

OAB/MT para as providências cabíveis. 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. JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006176-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JESSICA PAOLA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1006176-84.2017.8.11.0006 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 DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por JESSICA PAOLA DA SILVA GOMES 

em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando que desconhece 

débito com a Requerida, que ensejou o lançamento de 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. De mesma forma, não há o que 

se falar em juntada do comprovante original da negativação expedida 

pelos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que tal vai de encontro a 

Princípios norteadores dos Juizados Especiais, tais como o da Celeridade, 

Informalidade e Simplicidade. É certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

cabe à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida colacionou, em peça de defesa, telas do 

sistema que demonstraram dados da parte Autora, demonstrando a 

relação com a parte Autora. De mesma forma, a Requerida acosta aos 
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autos, histórico de pagamento, bem como demonstra através de telas do 

sistema, faturas em aberto, que somadas chegam ao importe 

correspondente ao da negativação em apreço. No que tange à ausência 

de contrato assinado pela autora, ressalto que é notório a possibilidade da 

contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação 

telefônica. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis da parte autora, tampouco registro de ocorrência 

nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor da parte 

Autora. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de 

seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem 

do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que a parte autora não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que a requerida faz prova da contratação. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte 

Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do 

valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do 

artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo 

de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao juiz togado para homologação, 

na forma do 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005764-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA DE LEME (REQUERENTE)

DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1005764-56.2017.8.11.0006 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 DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ADRIANA CRISTINA DE LEME em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando que desconhece débito 

com a Requerida, que ensejou o lançamento de 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 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. De mesma forma, a Requerida acosta 

aos autos, histórico de pagamento, bem como demonstra através de telas 

do sistema, faturas em aberto, que somadas chegam ao importe 

correspondente ao da negativação em apreço. No que tange à ausência 

de contrato assinado pela autora, ressalto que é notório a possibilidade da 

contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação 

telefônica. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis da parte autora, tampouco registro de ocorrência 

nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor da parte 

Autora. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

Julgar IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I 

CPC; Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, 

a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Sentença publicada 

eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao juiz togado 

para homologação, na forma do 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011290-50.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO (ADVOGADO(A))

FERNANDA AUXILIADORA BORGES DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (ADVOGADO(A))

WANDERLY MUNIZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CLEIDE SILVA MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)

ARLEME JANISSARA DE OLIVEIRA ALCANTARA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

IDERCI INÁCIA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIO ALBERTO RIBEIRO CHAGAS (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANE SANTOS DE ALMEIDA RUBIO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOCINEI SILVA DE MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo: 8011290-50.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

ajuizada por FERNANDA AUXILIADORA BORGES DE MAGALHÃES em 

face de VANDERLY MUNIZ, alegando que funcionária pública do município 

de Cáceres, na função de assistente social e trabalhava sob a gerencia 

da Requerida no Centro de Testagem e Aconselhamento/Serviço de 

Assistência Especializada CTA/SAE, em razão da sua capacitação para 

diagnóstico da infecção do HIV. Ocorre que passou a sofrer assédio 

moral por discordar das práticas profissionais e de gestão, pois a 

Requerida deixou clara a sua disposição de transferi-la, razão pela qual a 

autora pretendia representá-la administrativamente. Narra que no dia 

14.05.2012, a Requerida, suspeitando da representação administrativa por 

parte da autora, registrou Boletim de Ocorrência, imputando à mesma 

suposta prática dos crimes de ameaça e difamação que teriam ocorrido no 

dia 09.05.2012 no auditório do Hospital Regional. Entretanto, não 

representou formalmente a autora, vez que mentirosas as acusações, 
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culminando no arquivamento dos autos código 146661, o que provocou 

que a autora representasse a ora demandada por denunciação criminosa, 

autos código 155346 em trâmite na 3ª Vara Criminal desta comarca. 

Prossegue relatando que, não se limitando a falsa acusação de crime 

perante o Judiciário, há evidências de que a demandada tenha arquitetado 

processo administrativo contra a autora registrado sob o número 

224/2012, em retaliação ao processo administrativo por assédio moral 

formalizado pela demandante que recebeu o número 275/2012. Desta 

forma, entende que a Requerida assume a responsabilidade de indenizar a 

autora por seus atos por danos morais, bem como por danos materiais, 

uma vez que em razão do Boletim de Ocorrência registrado teve que 

contratar serviços advocatícios. A Requerida requereu a suspensão do 

processo até o final do julgamento da Ação Penal código 155346. Contudo, 

o ordenamento jurídico pátrio vigora a regra de independência entre as 

esferas cíveis, penais e administrativas, podendo o mesmo ato gerar 

consequências em cada uma dessas instâncias. Assim, indefiro o pedido 

de suspensão do feito. Não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. O 

Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito, nos termos do artigo 373 do CPC. Segundo o Código de 

Processo Civil, ônus da prova é o encargo atribuído pela lei a cada uma 

das partes de um processo, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu 

próprio interesse para as decisões a serem proferidas. O ônus da prova 

parte do princípio que toda afirmação precisa de sustentação, de provas 

para ser levada em consideração, e quando não é oferecida, essa 

afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada em um 

raciocínio lógico. Por sua vez, a responsabilidade subjetiva disciplinada no 

artigo 186 do Código Civil, exige a presença conjunta dos elementos 

caracterizadores do ato ilícito: dano, culpa do ofensor e nexo de 

causalidade entre um e outro. Ausente um destes, não há o que se falar 

em responsabilidade civil. Assim, imprescindível que a vítima, no caso em 

apreço, a autora, demonstre a existência conjunta destes elementos. 

Ocorre que as provas produzidas nos autos não demonstram que houve 

má-fé da Requerida, seja no registro do Boletim de Ocorrência, seja na 

sindicância para apurar eventual irregularidade no desempenho de 

atividades da autora. Do procedimento administrativo juntado aos autos, 

observo no Relatório Final apresentado pela Comissão de Sindicância 

Administrativa, que esta concluiu que houve descumprimento 

administrativo pela parte autora, opinando pela remessa do processo para 

inquérito administrativo (ID 2679857, página 11 e ID 2679844). A seu turno, 

a autora não produziu provas que evidenciam que as reclamações 

registradas por pacientes e acompanhantes sejam oriundas de um plano 

elaborado pela Requerida no intuito de prejudicar a autora. Ainda, quanto 

ao registro do Boletim de Ocorrência, também não comprovou a autora que 

tratasse de ato eivado de má-fé pela Requerida com propósito prejudicial. 

O simples registro desse, seja qual for o fato, não ultrapassa o direito do 

cidadão, conforme entendimento corroborado pela jurisprudência: 

RECURSO DE APELAÇÃ CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – 

NÃO COMPROVAÇÃO DE ILICITO – REGISTRO DE OCORRÊNCIA – 

EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – DENUCIAÇÃO CALUNIONA – NÃO 

CONFIGURADA - INOCORRENCIA DE DANO MORAL – RECURSO 

DESPROVIDO. O simples fato registrar boletim de ocorrência não 

ultrapassa o direito que todo cidadão, salvo nas hipóteses de comprovada 

má-fé, propósito prejudicial ou notório conhecimento do fato ser infundado 

por parte de quem informa, caso contrário, não pode gerar dano o 

exercício regular de direito. A prova dos autos revelou que houve apenas 

o exercício regular de direito subjetivo do Apelante, nos termos do art. 5º 

inciso XXXIV, alíneas a e b, e inciso XXXV, todos da Constituição. Não 

ocorrência de prática ilícita, consistente na denunciação caluniosa. (TJMT. 

Ap 21280/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 

07/07/2017). É princípio básico do direito que a boa-fé se presume e a 

má-fé deve ser demonstrada, não tendo o autor se desincumbido de 

provar o agir doloso ou de má-fé da Requerida. POSTO ISTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO julgar IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, I, CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 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: 1006054-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCIANO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1006054-71.2017.8.11.0006 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 DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por LUCIANO PEREIRA DA SILVA em face 

de BANCO BRADESCO S.A., alegando a autora que compareceu até um 

determinado comércio no centro da cidade, a fim de abrir um cadastro 

para poder efetuar compras a prazo e a crediário, entretanto ficou 

impossibilitado de efetuar as compras, uma vez que foi informado pelo 

atendente que não poderia realizar a venda pois havia sido constatado 

através do sistema da loja que o Autor estava com restrição em seu nome 

lançado pela requerida no valor de R$ 191,28 (Cento e noventa e um reais 

e vinte e oito centavos), incluído no cadastro de devedores em 

14/05/2017, referente ao contrato nº 822907761000049FI. Aduz que não 

reconhece a dívida em questão, uma vez que sempre cumpriu com suas 

obrigações, e que não foi notificado acerca da negativação. Ao final 

requer a anulação do negócio jurídico e declarando inexigível a dívida 

cobrada pela Ré, cancelando o contrato e todos os débitos, bem como a 

condenação em danos morais. Em sua defesa, a requerida alega que a 

autora é titular de uma conta corrente aberta junto ao banco Reclamado, 

por meio da qual em 09/12/2014, pactuou uma renegociação de dívida no 

valor de R$ 3.886,42 (três mil oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e 

dois centavos), para o pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e 

consecutivas no valor de R$ 186,69 (cento e oitenta e seis reais e 

sessenta e nove centavos), todavia, a Reclamante realizou apenas e tão 

somente o pagamento de 24 (vinte e quatro) parcelas da referida 

renegociação de dívida, ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao 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 análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou Instrumento 

Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças entabulado entre as 

partes devidamente assinado pela autora, sendo possível comprovar a 

extrema semelhança da assinatura de tal documento com as lançadas nos 

documentos juntados com a inicial, independentemente da realização de 

prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). Desse 

modo, resta demonstrada a relação jurídica entre as partes e a origem do 

débito que ensejou a inserção do nome do autor no cadastro de 

devedores. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 
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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. 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. Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não 

formular pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, 

dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; 

altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe 

resistência injustificada ao andamento do processo; procede de modo 

temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, 

percebe-se claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu 

dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade 

dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos 

autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Em relação à ausência de prévia 

notificação da anotação, esta é de responsabilidade do órgão mantenedor 

de tal cadastro, conforme entendimento do nosso Tribunal de Justiça: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO 

SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia 

notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão 

restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por 

notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus 

pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 

65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE 

PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - 

INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR 

- NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA 

ENTIDADE CADASTRAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração 

dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), 

(ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a 

conduta do agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da 

inserção do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da 

entidade cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente 

o pedido de recebimento de indenização por dano moral se ausente 

qualquer irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” 

(TJMT, Ap 39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) 

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. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY PEREIRA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000099-59.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ANDREY PEREIRA SILVA DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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 o Banco Reclamado. No documento acostado à 

inicial ficou demonstrada a negativação do nome da parte Reclamante pela 

parte reclamada. No documento Num. 6744526, foi deferido a tutela nos 

seguintes termos: “DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA feito pela 

parte Requerente e determino à Requerida que providencie, imediatamente, 

a retirada do nome do Requerente dos cadastros dos órgãos de proteção 

ao crédito, referente ao contrato nº , 4271671364997017, até decisão 

débito no valor de R$ 175,02 (cento e setenta e cinco reais e dois 

centavos) ulterior, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), contados da intimação desta decisão.” No 

ID Num. 10101711, foi juntado aos autos cópia do A.R., demonstrando que 

a parte requerida foi devidamente citada. No dia 09 de novembro de 2017 

foi realizada audiência de conciliação, comparecendo apenas a 

reclamante, conforme ID Num. 10677123. Deste modo, declaro à revelia do 

Banco Reclamado, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, uma vez que 

o mesmo, inobstante devidamente citado, deixou de comparecer à Sessão 

de Conciliação e não justificou a sua ausência. 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. In casu, o Autor 

alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao 

crédito pela empresa Reclamada por débito de R$ 175,02 (cento e setenta 

e cinco reais e dois centavos), comprovado por meio de extrato SCPC 

(evento Num. 4564084), o qual alega desconhecer. Analisado o processo 

e documentos a ele acostados tenho que o Reclamado não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a origem 

do débito que ensejou a inscrição do nome do Autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, não tendo sido comprovada a relação 

contratual entre as partes, e, via de consequência, que a inserção do 

nome do Autor decorreu do inadimplemento de alguma obrigação 

pecuniária assumida pela mesma, deve o débito discutido nos autos ser 

declarado ilegal. Destarte, resta induvidosa a falha na prestação do 

serviço por parte do Reclamado ao inscrever o nome do Reclamante em 

cadastro de proteção ao crédito por cobrança de serviço não prestado ao 

mesmo, devendo reparar os danos a ela causados, pois estes sem dúvida 

ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Vejamos os seguintes 

entendimentos: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do 

nome do autor em cadastro de negativação ausência de relação contratual 

com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora 

Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a 

afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo 

demonstrado pela injustificada negativação do nome do autor Inscrição 

irregular - Dano moral que é imediato e decorre da indevida inscrição [...] 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012). Diante disso, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo Autor para: a) DECLARAR a inexigibilidade do débito 

discutido no presente processo, no valor de R$ 175,02 (cento e setenta e 

cinco reais e dois centavos); b) CONDENAR a parte Reclamada a 

indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do 
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evento danoso (Sum. 54 do STJ). Por Pertinência, TORNO DEFINITIVA a 

tutela deferida ao ID 6744526. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. P. R.I.C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. 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, 14 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005586-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINERIS GONCALVES NOBREGA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1005586-10.2017.8.11.0006 REQUERENTE: RUDINERIS GONCALVES 

NOBREGA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação 

no Id. 11472515 e por sua vez o Requerente impugnou no Id. 11559806. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débitos c.c. Indenização por danos morais ajuizada por Rudineris 

Gonçalves Nobrega em face do Banco Bradesco S.A., devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que teve seu nome e CPF 

indevidamente negativados em 12.11.2016 no valor de R$ 467,91 – 

contrato nº. 064465361000027CT nos órgãos de restrição ao crédito por 

suposto débito existente perante a Requerida, conforme junta no Id. 

9874378 o extrato do SCPC, emitido através do site 

https://www.facmat.com.br/CREDICONSULT/Default_EMPRESA.aspx, 

datado de 05.09.2017. Sustenta na exordial, que desconhece o débito e 

que nunca manteve relação jurídica com a Requerida, e que está 

negativação está lhe causando transtornos, pois não pode efetivar 

compras no crediário, e ao final pleiteia pela procedência da ação. 

Realizada no Id. 11429395 em 22.01.2018, a audiência de conciliação, a 

qual restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Por sua vez, 

na contestação apresentada no Id. 11472515 a Requerida, em suma 

contesta pela incidência da súmula 385 do STJ, tendo em vista que a 

restrição discutida nos autos não é a única que o Requerente possui, fato 

em que o mesmo é devedor contumaz, contesta mais pela legitimidade e 

pelo exercício regular do direito por haver relação jurídica entre as partes 

e para comprovar junta nos Ids. 11472528 e 11472525 faturas do cartão 

de crédito demonstrando que o Requerente é titular do cartão Elo Nacional 

Múltiplo nº. 5067.xxxx.xxxx.8100, contesta mais que o dano não ficou 

demonstrado, bem como impugna os documentos juntados aos autos com 

a exordial, e ao final contesta pela improcedência da ação. Na impugnação 

apresentada no Id. 11559806, a parte Requerente impugnou a contestação 

em sua totalidade, pelo fato da Requerida não trazer nenhum documento 

que comprove a relação jurídica entre as partes, e ainda impugnou pela 

não incidência da súmula 385 do STJ, e ao final pleiteia pela procedência 

da ação. Pois muito bem, em análise ao conjunto probatório observo que a 

parte Requerida, sustenta em sua contestação de que o Requerente 

utilizou os seus serviços através do uso de Cartão de Crédito, e para 

comprovar anexou aos autos as faturas (Ids. 11472528 e 11472525), nas 

quais constam que o Requerente efetivou compras, bem como realizou 

pagamentos, o que afasta os indícios de fraude. Todavia, não há nos 

autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do Requerente, 

tão pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer 

indícios de fraude na contratação. No entanto, havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Assim, há evidência, de 

que a restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não 

promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há 

o que se falar em dano moral em favor do Requerente. Portanto, no que se 

refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, 

I, do NCPC, exigindo da parte Requerente sua plena demonstração, sob 

pena de improcedência da reclamação, ou seja, competia a parte 

Requerente comprovar que não tinha vínculo contratual com a parte 

Requerida. Nesta condição, inexistindo ou não comprovando 

satisfatoriamente a conduta culposa da Requerida, a improcedência da 

ação é medida que se impõe. Posto isto, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE desta reclamação. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o projeto de sentença ao(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) 

Togado(a). Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc., Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005658-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBREDO DA SILVA REIS (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1005658-94.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ROBREDO DA SILVA REIS 

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 NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação no Id. 

11534781 e por sua vez o Requerente impugnou no Id. 11555907. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Dívida c.c. Indenização por danos morais ajuizada por Robredo da Silva 

Reis em face da Telefônica Brasil S.A., devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, que teve seu nome e CPF indevidamente 

negativados em 09.08.2016 no valor de R$ 121,93 – contrato nº. 

0252211817 nos órgãos de restrição ao crédito por suposto débito 

existente perante a Requerida, conforme junta no Id. 9907342 o extrato do 

S P C  B r a s i l ,  e m i t i d o  a t r a v é s  d o  s i t e 

https://servicos.spc.org.br/spc/consulta/impressao/imprimirReport.action?

imprimirHeader=true&..., datado de 13.09.2017. Sustenta na exordial, que 

desconhece o débito e que nunca manteve relação jurídica com a 

Requerida, e que está negativação está lhe causando transtornos, pois 

não pode efetivar compras no crediário, e nem mesma efetuar 

financiamentos, e ao final pleiteia pela procedência da ação. Realizada no 

Id. 11447226 em 23.01.2018, a audiência de conciliação, a qual restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Por sua vez, na 

contestação apresentada no Id. 11534781 a Requerida, em suma contesta 

pela regular prestação do serviço e da cobrança e para comprovar anexa 

ao contexto da contestação print de telas sistêmicas, bem como faturas 

(Id. 11534794/11534805 e 11534807) e Relatório de chamadas 

originadas/recebidas completadas – ref. 23243/2017—12, referente a 

linha telefônica 65 99682-9252, período 03.07.2015 e 26.07.2016, (Id. 

11534785), anexa ainda áudio de gravação (Id. 11534777), contesta mais 

pela incidência da súmula 385 do STJ, por ser o Requerente devedor 

contumaz, e ao final contesta pela improcedência da ação. Na impugnação 

apresentada no Id. 11555907, a parte Requerente impugnou a contestação 

em sua totalidade, pelo fato da Requerida não trazer nenhum documento 

que comprove a relação jurídica entre as partes, e ainda impugnou pela 

não incidência da súmula 385 do STJ, por ser a única restrição discutidas 

nestes autos, e ao final pleiteia pelo julgamento antecipado da lide e pela 

procedência da ação. Pois muito bem, em análise ao conjunto probatório 
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observo que a parte Requerida, sustenta em sua contestação de que o 

Requerente utilizou os seus serviços através da linha telefônica nº. 65 

99682-9252, no período de 03.07.2015 a 26.07.2016, (Id. 11534785), e 

para comprovar anexou aos autos as faturas (Ids. 11534794/11534805 e 

11534807) e Relatório de chamadas originadas/recebidas completadas – 

ref. 23243/2017—12, dos quais constam que o Requerente utilizou dos 

serviços da Requerida. Observo ainda no conjunto probatório a existência 

de uma gravação Id. 11534777, onde a parte Requerente confirma seus 

dados (nome e CPF), e após falar a atendente a sua cédula de identidade, 

bem como perguntar a atendente o motivo para a numeração de seus 

documentos e após a atendente afirma que é para “atualização do plano 

do seu número”, e o Requerente falar “a é”, a ligação se encerra, assim 

não demonstrando se realmente o Requerente atualizou os seus dados 

para o novo plano do qual atendente lhe ofereceu no início da gravação. 

No entanto diante das faturas e do Relatório de chamadas tem-se que a 

parte Requerente possui relação contratual com a Requerida. Por outro 

lado, em relação a suposta fraude alegada, não há nos autos notícia de 

furto e ou perda dos documentos cíveis do Requerente, tão pouco registro 

de ocorrência, a fim de comprovar a alegação arguida, sendo assim 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Portanto, havendo 

demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que 

se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, 

conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Assim, há 

evidência, de que a restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor 

que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, deste 

modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Requerente. Por 

conseguinte, no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, 

vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, exigindo da parte Requerente sua 

plena demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, 

competia a parte Requerente comprovar que não tinha vínculo contratual 

com a parte Requerida. Nesta condição, inexistindo ou não comprovando 

satisfatoriamente a conduta culposa da Requerida, a improcedência da 

ação é medida que se impõe. Posto isto, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE desta reclamação. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o projeto de sentença ao(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) 

Togado(a). Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc., Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001530-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DE FATIMA CARDOSO (REQUERENTE)

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1001530-31.2017.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: BENEDITA DE FATIMA CARDOSO 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de demanda 

em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida 

que a autora alega desconhecer sua origem, pois afirma não possuir 

qualquer débito junto ao Banco requerido a ponto de justificar a 

negativação no valor de R$ 81,00(oitenta e um reais ), com data da 

inclusão em 19/01/2012. Pugnando ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como a 

condenação do Banco requerido a reparação por Danos Morais. É a suma 

do essencial. 1. 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. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. A Preliminar de Incompetência, não 

merece guarida devendo ser rejeitada, uma vez que o conteúdo probatório 

trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que em 

sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, 

desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. 3. Superada a preliminar referida acima, passo a analise do 

mérito da presente por não vislumbrar ser necessária à produção de 

provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual 

passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do 

mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados 

nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a pretensão é 

Improcedente. Verifico dos autos que a documentação apresentada pela 

requerente se limitou a referido extrato de negativação, além de fotocopia 

do documento pessoal, procuração “Ad Judicia” e comprovante de 

residência. Já de outro tanto, a parte requerida trouxe o instrumento de 

contrato em nome da autora, sendo que o Proposta de Abertura da Conta 

corrente 31781-2 agencia 0527 em 19/01/2004 e a contratação da tarifa 

de adiantamento ao depositante(AD) do banco pelo contrato nº 

11998-000052700317812 onde constam assinaturas idênticas à disposta 

nos documentos pessoais e que atestam a contratação crédito concedido 

pelo banco. Além do banco ainda ter apresentado histórico do 

levantamento da divida, comprovando por assim a existência de relação 

jurídica a amparar o débito apontado. Outrossim, não há nos autos notícia 

de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tão pouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

do Autor. Referidos documentos se traduzem em provas a socorrer as 

alegações trazidas pelo Banco requerido, apresentando todos os dados 

pertinentes, além do que o autor não trouxe qualquer contraprova hábil a 

contradizer as alegações trazidas na peça de defesa, haja vista que 

aduziu o débito ser indevido e por não possuir qualquer contratação junto 

ao banco a ponto de justificar a restrição em apreço, no entanto nada 

juntou que comprove suas alegações. Acerca do ônus da prova descreve 

o Estatuto do Novo 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. Desta feita, 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 dos 

pedidos 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 à 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) Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débito 

pendente de quitação. O oferecimento de pedido contraposto por pessoa 

jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as exceções 

expressamente previstas em lei, subverte o microssistema instituído pela 

Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, que a pessoa 

jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar em causa 

própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de Regência como o sistema 

em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido contraposto seria admitir 

que a reclamada figure no polo ativo da lide em descompasso com o 

microssistema estabelecido nessa Lei. Por outro lado, dispõe o Art. 77 do 

CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 
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são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais 

feitos por BENEDITA DE FATIMA CARDOSO em desfavor do ITAU 

UNIBANCO S/A. Ademais, OPINO pelo indeferimento do pedido 

contraposto. Fundamento minha convicção no art. 8º, da Lei n. 9.099/95, 

que trata da capacidade processual para litigar nos juizados especiais. Na 

forma da fundamentação supra, OPINO pela condenação da reclamante, 

como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no 

importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor atualizado da 

causa. Também CONDENO ao pagamento das custas processuais, 

conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em no valor 

de R$1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da lei 9099/95. 

Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003127-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL APARECIDO CRUZ DE PAULA (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 8010932-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ERICA SOBRINHO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

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 

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: 1001240-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALD MONTEIRO LEITE (REQUERENTE)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1001240-16.2017.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: RONALD MONTEIRO LEITE REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de reclamação cível 

alegando a parte reclamante que teve seus dados indevidamente incluído 

nas listas dos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de 

R$693,17 (seiscentos e noventa e três reais e dezessete centavos)com 

data de inclusão em 13/12/2015, o qual não reconhece como válido, tendo 

em vista que afirma não possuir qualquer débito que pudesse vir a 

justificar as restrições em apreço. Pugnou ao final pelo provimento para a 

retirada de seus dados das listas de inadimplentes, bem como pela 

declaração de inexistência dos débitos que originou a restrição creditícia 

em apreço, além da condenação da Requerida a reparação por danos 

morais. É a suma do essencial. 1. 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. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a 

ausência de preliminares e por não vislumbrar ser necessária à produção 

de provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual 

passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do 

mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados 

nos autos pela documentação juntada. 3. No mérito a pretensão merece 

juízo de improcedência. Verifico dos autos que a documentação 

apresentada pelo requerente se limitou a referido extrato de negativação, 

além de fotocópia do documento pessoal, procuração “Ad Judicia”, 
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comprovante de residência e declarações. Já de outro tanto, a parte 

requerida trouxe o instrumento de contrato em nome do autor, sendo o 

termo e a proposta de Adesão ao cartão de crédito – IBI e C&A Nº 

4271.6711.2857.3013, documentos estes com assinaturas idênticas à 

disposta tanto na procuração de outorga de poderes ao seu patrono como 

na declaração em anexo a inicial e no termo da audiência de conciliação 

como nos documentos pessoais que diga-se foram os mesmos 

apresentados quando da contratação do serviço que comprova que o 

requerente contratou os serviços do banco reclamado em03/112015 , 

além de ter utilizado o referido serviço, conforme apontam o histórico de 

faturas igualmente em anexo a inicial. Referido documento se traduz em 

provas a socorrer as alegações trazidas pelo Banco requerido, 

apresentando todos os dados pertinentes, além do que o autor não trouxe 

qualquer contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na peça 

de defesa, haja vista que não juntou impugnação. O Requerido, em sua 

contestação, sustenta que a parte autora utilizou seu cartão de crédito, 

trazendo aos autos faturas subsequentes, nas quais constam 

pagamentos parciais mensais, o que afasta os indícios de fraude. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tão pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a 

restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto do Novo 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. Desta feita, 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 dos pedidos 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 à 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) Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débito 

pendente de quitação. Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme 

a verdade; não formular pretensão quando cientes de que são destituídas 

de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que 

deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim 

ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede 

de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Pois 

bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu 

dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade 

dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos 

autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil de 

2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos por RONALD 

MONTEIRO LEITE em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. Na forma da 

fundamentação supra, OPINO pela condenação do reclamante, como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Também CONDENO ao pagamento das custas processuais, conforme o 

item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em no valor de 

R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre 

os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011010-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

CARLOS CANAVARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO 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: 1002856-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANA MONTEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1002856-26.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por EDVANA SOUZA GUEDES em desfavor de BANCO 

ITAUCARD S.A, alegando que ao tentar realizar compras em 

estabelecimentos comerciais, foi surpreendida com a negativa pois seu 

nome estaria inserido no cadastro restritivo de crédito pelo Requerido por 

um débito no valor de R$ 140,01 (cento e quarenta Reais e um centavos). 

Entretanto, não realizou nenhum negócio jurídico com o Requerido, razão 

pela qual a inscrição é indevida. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 
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avanço e análise da controvérsia posta. A requerida suscitou preliminar 

de inépcia da inicial por ausência de comprovante de endereço em nome 

da autora. Contudo, ainda que a parte autora precisasse juntar 

comprovante de endereço em seu nome, verifico que a contestação 

trouxe aos autos elementos suficientes para julgar o mérito do feito no 

estado em que se encontra. Assim, REJEITO a presente preliminar e passo 

a análise do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos gravação na qual a 

autora requer o desbloqueio do cartão de crédito. Ainda, juntou aos autos 

faturas com pagamentos realizados por meses subsequentes. Tais 

elementos afastam indícios de fraude, portanto, tenho que o débito da 

parte autora restou comprovado. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011059-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

VALDEIR DA SILVA BRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO 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: 1004461-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

ACHILIO LEITE DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1004461-07.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANTONIO FABIO SALVATERRA ORTIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 376,85 (TREZENTOS E 

SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 107 de 785



Processo Número: 8010669-53.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARLENE DA SILVA FIGUEIREDO TUSSUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Projeto de Sentença Processo: 8010669-53.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE em que a autora alega que teve seu 

nome inserido no cadastro de devedores indevidamente. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato, conforme consignado em Termo de Audiência 

(Evento Id. nº 2662513), e não consta nos autos qualquer justificativa para 

sua ausência. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003901-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO PORTO FERREIRA (REQUERENTE)

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$ 376,85 (TREZENTOS E 

SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO 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: 8011758-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

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: 8012219-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANATALIA DA COSTA SOARES (REQUERENTE)

MARIA CLEUZA DE JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

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: 8011766-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NATANAEL DE CARVALHO RIBEIRO (REQUERENTE)

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

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: 1002377-67.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON NUNES DE CAMPOS (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

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: 1002346-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

ANA MARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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 Data: 09/10/2018 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: 8011732-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO (ADVOGADO(A))

BERNARDINA DE FIGUEIREDO FILHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

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 

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: 8011768-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAUELITON PEREIRA VIANO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA (ADVOGADO(A))

 

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: 8010019-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DETIL NOLASCO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECORRENTE, PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

APRESENTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E 

ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003298-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

FRANCISCO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO 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 
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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: 1002393-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LAUREANO LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004139-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS MARIS CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Renato de Oliveira Silva OAB - MT6557/O-A (ADVOGADO)

DANIEL BRETAS FERNANDES OAB - MT24180/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHUENLAY DA SILVA MARQUES (REQUERIDO)

CHUENLAY DA SILVA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1004139-50.2018.8.11.0006. REQUERENTE: FRANCIS MARIS CRUZ 

REQUERIDO: CHUENLAY DA SILVA MARQUES, CHUENLAY DA SILVA 

MARQUES Vistos etc. Alega o requerente que no dia 09/08/2018, por volta 

das 10h32min, o requerido publicou no sítio eletrônico administrado por 

este (www.jornaloeste.com.br) conteúdo inverídico e sensacionalista, 

plagiando matéria divulgada no site "www.folhamax.com.br". O 

requerente entrou em contato com o Portal de Notícias Folhamax, ao qual 

alterou o título da matéria veiculada por este, bem como excluiu o nome do 

autor e publicando nota de retratação. O requerido, por sua vez, além de 

plagiar a matéria, adulterou seu título com a finalidade de inserção de 

informação inverídica e inexistente na reportagem plagiada. Informa ainda 

que a matéria veiculada foi repassada pelo requerido em grupo de 

WhatsApp, criado e administrado pelo mesmo. Com isto, aduz o 

requerente que notificou extrajudicialmente o requerido, motivo pelo qual o 

mesmo retirou a matéria da página principal (e não do site), bem como 

publicou nota de retratação que não ficou disponível nem por uma hora. 

Sendo assim, recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela de 

urgência a imediata remoção da internet da matéria "Fantástico diz que 

Francis comprou título de melhor gestor", publicada pelo requerido no site 

"www.jornaloeste.com.br", bem como apague todos os comentários e 

publicações referentes a esta matéria inserida no grupo de WhatsApp 

"Jornal Oeste", bem como na linha do tempo ou páginas do Facebook 

administradas pelo requerido. É o que merece relato. Passo a decidir. 

Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do 

Código de Processo Civil. Para tanto, exige a lei a conjugação dos 

seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de deferimento parcial da medida. Dos autos, há documentos 

indicadores da verossimilhança das alegações do requerente, tendo em 

vista que a matéria veiculada pelo requerido ainda encontra-se no site 

administrado por este, com a alteração do conteúdo da reportagem 

apresentada pelo Folhamax, bem como na rede social Facebook. Com 

relação ao perigo na demora, este encontra-se estampado, tendo em vista 

a iminência de viralização da matéria na rede mundial de computadores. 

Com relação ao pedido de exclusão de postagem e comentários no grupo 

do WhatsApp, verifico ser impossível, pois o administrador não tem a 

ferramenta de excluir comentários de membros do grupo. Assim, diante 

dos fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, é possível o 

parcial deferimento da tutela de urgência e medidas necessárias para 

cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os 

requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos 

defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR PARCIALMENTE A TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar ao requerido que, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, proceda com a remoção da internet da matéria "Fantástico diz 

que Francis comprou título de melhor gestor", publicada pelo requerido no 

site "www.jornaloeste.com.br", bem como apague todos os comentários e 

publicações referentes a esta matéria na linha do tempo ou páginas do 

Facebook administradas pelo requerido, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), não ultrapassando o limite de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais); c) Cite-se a parte promovida, nos termos e moldes legais; d) 

Intimem-se as partes acerca da presente decisão, bem como da audiência 

de conciliação designada; e) Cumpra-se. CÁCERES, 16 de agosto de 

2018.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 184901 Nr: 5168-60.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINTON APARECIDO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/MT

 Vistos etc,

O réu sai pessoalmente intimado para constituir novo advogado ante a 

desídia de seu patrono constituído, que deixou de comparecer ao presente 

ato processual , não obstante intimado, sem qualquer justificativa ao juízo.

 O réu informa que deseja contratar novo advogado e não quer ser 

assistido pela Defensoria Pública. Desta feita resta prejudicada a 

realização da audiência em homenagem ao principio da ampla defesa.

 Oficie-se a Comissão de Ética da OAB/MT, para apurar eventual infração 

praticada pelo advogado Dr. Rubens Marc Soares da Silva – OAB/MT nº 

19.804. Em virtude do atraso na entrega da prestação jurisdicional, 

porquanto presente todas as testemunhas arroladas e o acusado, o que 

contribui com a pecha de morosidade atribuída ao Poder Judiciário.

Redesigno a audiência para o dia 14 de fevereiro de 2019, às 14h00min. 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 233425 Nr: 3373-14.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARTOLOMEU CHARUPA BACCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/O

 Vistos etc,

Trata-se de denúncia crime oferecida pelo membro ministerial, 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, HOMOLOGO por sentença o referido 

acordo, declaro SUSPENSO o processo e submeto o acusado a período 

de prova de 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 a vítima, para juntar aos autos, dados de conta bancária para 

transferência do valor que será recebido como reparação de danos.

 Apontado o inadimplemento, certifique-se, abrindo-se vista ao Ministério 

Público.

 Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 220159 Nr: 7309-81.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Igor Christian Adriano 

Salgueiro - OAB:24525, Márcio da Silva Almeida - OAB:16.358, 

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - OAB:14862

 Pelo exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, 

para CONDENAR o réu CLEITON BARBOSA DA SILVA, brasileiro, nascido 

em 15/10/1989, filho de Valdomiro Barbosa da Silva e Maria de Fatima 

Aparecida da Silva, por transgressão aos ditames do art. 33, caput da Lei 

n. 11.343/06, razão pela qual passo à dosimetria

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 234084 Nr: 3886-79.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LESM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 3886-79.2018.811.0006 – Id. 234084

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): LUIZ EDUARDO SOUZA MEIRA

INTIMANDO: Vítima: Nara Paz Duarte, Cpf: 03059716110, Rg: 20199368 

SSP MT Filiação: Rosangela Galeno Paz e Euripedes Camilo Duarte, data 

de nascimento: 11/01/1989, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

solteiro(a), agente de arrecadação, Endereço: atualmente em lugar incerto 

e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA, acima qualificada, de que foram aplicadas 

MEDIDAS PROTETIVAS em seu favor, conforme decisão abaixo 

parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. De acordo com o art. 18 da Lei n. 

11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS 

encaminhado pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da vítima NARA 

PAZ DUARTE, tendo como suposto agressor LUIZ EDUARDO SOUZA 

MEIRA, que teria cometido, em tese, o crime de ameaça e injuria, com a 

incidência da Lei nº 11.340/06, e assim, passo a analisar as medidas 

cabíveis.(...) Portanto, considerando que as circunstâncias narradas no 

registro de ocorrência configuram a hipótese do art. 22 da Lei 11.340/06, 

há de ser deferida a providência solicitada, por questões de cautela, bem 

como para evitar que o comportamento do agressor possa evoluir para 

atitudes mais graves. Por todo o exposto, APLICO AS SEGUINTES 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: 01- PROIBO O OFENSOR de se 

aproximar da vítima, no limite mínimo de 1000 metros; 02-PROIBO O 

OFENSOR de manter contato com a vítima, por qualquer meio de 

comunicação, salientado que permanece inalterado o direito do ofensor de 

ter contato com o filho menor, que deverá ser exercido através de 

terceiros, de confiança de ambas as partes. 03- PROIBO O OFENSOR de 

frequentar a residência da vítima, a fim de preservar sua integridade física 

e psicológica. Não há que se falar em afastamento do agressor do lar, vez 

que não residem no mesmo local. Levando-se em consideração que o rol 

de medidas protetivas aplicáveis em face do agressor é exemplificativo 

(art. 22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada impede a imposição de 

outras medidas além daquelas descritas pelo legislador. (...) Para a 

garantia da efetividade desta decisão a VÍTIMA, também fica proibida de 

se aproximar ou entrar em contato com o demandado, inclusive por 

telefone e meios eletrônicos, sob pena de perda da validade da medida. 

(...) INTIME-SE O OFENSOR, A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS 

APLICADAS, devendo o sr. (a) Oficial (a) de Justiça, no ato do 

cumprimento desta decisão, cientificar o ofensor de que as mesmas 

deverão ser rigorosamente cumpridas, sob pena de ser-lhe eventualmente 

decretada a prisão preventiva, nos termos dos art. 313 III, do CPP, bem 

como poderá vir a incidir no crime previsto no art. 24-A da Lei n. 

11.340/06. As medidas aqui aplicadas possuem validade de 06 (seis) 

meses, e após, serão arquivadas. Caso a vítima entenda necessária a sua 

manutenção, deverá comparecer ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer 

a dilação. Deste modo, decorrido prazo citado, sem manifestação da vítima 

e sem informações que demonstrem a necessidade da manutenção das 

mesmas, arquive-se, com baixas e anotações de praxe.(...) Por fim, 

determino que o presente procedimento seja autuado em segredo de 

justiça, conforme preceitua o Enunciado 34 do FONAVID. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, com urgência.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

16 de agosto de 2018. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 234835 Nr: 4440-14.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 4440-14.2018.811.0006 - Id. 234835

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): ADEJONAS ALVES DA SILVA

INTIMANDO: Vítima: Eliane Pinto Ribeiro Filiação: Luzia Fátima Pinto Ribeiro, 

brasileiro(a), data de nascimento: 01/09/1976, Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA, acima qualificada, de que foram aplicadas 

MEDIDAS PROTETIVAS em seu favor, conforme decisão abaixo transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. De acordo com o art. 18 da Lei n. 

11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS 

encaminhado pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da vítima ELIANE 
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PINTO RIBEIRO, tendo como suposto agressor ADEJONAS ALVES DA 

SILVA, que teria cometido, em tese, o crime de injúria, com a incidência da 

Lei nº 11.340/06, e assim, passo a analisar as medidas cabíveis. Pois bem, 

o art. 19, §1º da Lei n. 11.340/06 dispõe que as medidas protetivas 

poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das 

partes e de manifestação do Ministério Público. Tal disposição objetiva que 

as medidas protetivas sejam analisadas com a rapidez necessária para 

que o Estado consiga, efetivamente, dar proteção às vítimas de violência 

doméstica. Trata-se, dessa forma, de provimento cautelar em que não se 

exige prova definitiva da ocorrência do crime, apenas o periculum in mora 

e o fumus boni iuris, que estão comprovados no presente procedimento, 

conforme termo de declaração da ofendida e boletim de ocorrência. Diante 

deste cenário, revela-se necessário garantir a integridade física e psíquica 

da vítima, cujo relato, até prova em sentido contrário, está amparado de 

credibilidade, motivo pelo qual a aplicação das medidas protetivas se 

fazem necessárias no intuito de coibir eventual reiteração de violência 

doméstica praticada no âmbito familiar. Portanto, considerando que as 

circunstâncias narradas no registro de ocorrência configuram a hipótese 

do art. 22 da Lei 11.340/06, há de ser deferida a providência solicitada, 

por questões de cautela, bem como para evitar que o comportamento do 

agressor possa evoluir para atitudes mais graves. Por todo o exposto, 

APLICO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: 01- 

PROIBO O OFENSOR de se aproximar da vítima, no limite mínimo de 500 

metros; 02-PROIBO O OFENSOR de manter contato com a vítima, por 

qualquer meio de comunicação, salientado que permanece inalterado o 

direito do ofensor de ter contato com os filhos menores, que deverá ser 

exercido através de terceiros, de confiança de ambas as partes. 03- 

PROIBO O OFENSOR de frequentar a residência da vítima, a fim de 

preservar sua integridade física e psicológica. Levando-se em 

consideração que o rol de medidas protetivas aplicáveis em face do 

agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada 

impede a imposição de outras medidas além daquelas descritas pelo 

legislador. Nesse sentido, o Enunciado 26 do FONAVID (Fórum Nacional de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher): “O juiz, a título de medida 

protetiva de urgência, poderá determinar o comparecimento obrigatório do 

agressor para atendimento psicossocial e pedagógico, como prática de 

enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher”. Sobre o 

tema, eis o posicionamento adotado pelo E. Tribunal de Justiça deste 

Estado: ‘(...). A imposição ao agressor de comparecimento obrigatório a 

programa educacional não implica em ofensa ao princípio da presunção de 

inocência, já que o rol previsto no art. 22 da Lei n. 11.340/06 é meramente 

exemplificativo, possibilitando ao juiz da causa a ampliação das hipóteses 

de medidas protetivas, sempre com o fito de evitar a reiteração de atos de 

violência doméstica e familiar. (TJMT, HC n. 170808/2016, Relator: DES. 

PEDRO SAKAMOTO, Data do Julgamento: 25/01/2017)’ Em contrapartida, 

não há qualquer elemento nos autos que indique a necessidade da 

extensão das medidas protetivas aos demais familiares da vítima ou 

testemunhas. Para a garantia da efetividade desta decisão a VÍTIMA, 

também fica proibida de se aproximar ou entrar em contato com o 

demandado, inclusive por telefone e meios eletrônicos, sob pena de perda 

da validade da medida. Diante desse cenário, DETERMINO que o agressor 

participe de 02 (duas) palestras proferidas pela equipe multidisciplinar 

deste Juízo, devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, para 

informações necessárias, e a providência se impõe para atender a 

comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no 

ofensor o senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, 

revelando-se, nessa medida, crucial para promover o seu 

desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. INTIME-SE O 

OFENSOR, A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS APLICADAS, 

devendo o sr. (a) Oficial (a) de Justiça, no ato do cumprimento desta 

decisão, cientificar o ofensor de que as mesmas deverão ser 

rigorosamente cumpridas, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a 

prisão preventiva, nos termos dos art. 313 III, do CPP, bem como poderá vir 

a incidir no crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. As medidas 

aqui aplicadas possuem validade de 06 (seis) meses, e após, serão 

arquivadas. Caso a vítima entenda necessária a sua manutenção, deverá 

comparecer ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer a dilação. Deste 

modo, decorrido prazo citado, sem manifestação da vítima e sem 

informações que demonstrem a necessidade da manutenção das mesmas, 

arquive-se, com baixas e anotações de praxe. TENDO EM VISTA O 

CARÁTER URGENTE, DETERMINO QUE CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO 

SIRVA COMO COMPETENTE MANDADO. Por fim, determino que o presente 

procedimento seja autuado em segredo de justiça, conforme preceitua o 

Enunciado 34 do FONAVID. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

16 de agosto de 2018. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 234484 Nr: 4176-94.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 4176-94.2018.811.0006 – Id. 234484

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): CÉLIO SÃO BERNARDO

INTIMANDO: Vítima: Lucinil de Pinho Silva, Cpf: 73168645168, Rg: 

1242941-4 SSP MT Filiação: Agripino da Silva e Celestina Maria de Pinho 

Silva, data de nascimento: 23/09/1977, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, convivente, do lar, Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA, acima qualificada, de que foram aplicadas 

MEDIDAS PROTETIVAS em seu favor, conforme decisão abaixo transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. De acordo com o art. 18 da Lei n. 

11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS 

encaminhado pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da vítima LUCINIL 

DE PINHO SILVA, tendo como suposto agressor CÉLIO SÃO BERNARDO, 

que teria cometido, em tese, os crimes de ameaça e lesão corporal, com a 

incidência da Lei nº 11.340/06, e assim, passo a analisar as medidas 

cabíveis. Pois bem, o art. 19, §1º da Lei n. 11.340/06 dispõe que as 

medidas protetivas poderão ser concedidas de imediato, 

independentemente de audiência das partes e de manifestação do 

Ministério Público. Tal disposição objetiva que as medidas protetivas sejam 

analisadas com a rapidez necessária para que o Estado consiga, 

efetivamente, dar proteção às vítimas de violência doméstica. Trata-se, 

dessa forma, de provimento cautelar em que não se exige prova definitiva 

da ocorrência do crime, apenas o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

que estão comprovados no presente procedimento, conforme termo de 

declaração da ofendida e boletim de ocorrência. Diante deste cenário, 

revela-se necessário garantir a integridade física e psíquica da vítima, cujo 

relato, até prova em sentido contrário, está amparado de credibilidade, 

motivo pelo qual a aplicação das medidas protetivas se fazem necessárias 

no intuito de coibir eventual reiteração de violência doméstica praticada no 

âmbito familiar. Portanto, considerando que as circunstâncias narradas no 

registro de ocorrência configuram a hipótese do art. 22 da Lei 11.340/06, 

há de ser deferida a providência solicitada, por questões de cautela, bem 

como para evitar que o comportamento do agressor possa evoluir para 

atitudes mais graves. Por todo o exposto, APLICO AS SEGUINTES 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: 01-DETERMINO o afastamento do 

agressor do lar, domicílio ou local de convivência. 02- PROIBO O 

OFENSOR de se aproximar da vítima, no limite mínimo de 300 metros; 

03-PROIBO O OFENSOR de manter contato com a vítima, por qualquer meio 

de comunicação, salientado que permanece inalterado o direito do ofensor 

de ter contato com eventual filho menor, que deverá ser exercido através 

de terceiros, de confiança de ambas as partes.. 04- PROIBO O OFENSOR 

de frequentar a residência da vítima, a fim de preservar sua integridade 

física e psicológica. 05- Com fundamento no art. 23, IV, da Lei n. 

11.340/06, DETERMINO a separação de corpos do casal. Levando-se em 

consideração que o rol de medidas protetivas aplicáveis em face do 

agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada 

impede a imposição de outras medidas além daquelas descritas pelo 

legislador. Nesse sentido, o Enunciado 26 do FONAVID (Fórum Nacional de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher): “O juiz, a título de medida 

protetiva de urgência, poderá determinar o comparecimento obrigatório do 
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agressor para atendimento psicossocial e pedagógico, como prática de 

enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher”. Sobre o 

tema, eis o posicionamento adotado pelo E. Tribunal de Justiça deste 

Estado: ‘(...). A imposição ao agressor de comparecimento obrigatório a 

programa educacional não implica em ofensa ao princípio da presunção de 

inocência, já que o rol previsto no art. 22 da Lei n. 11.340/06 é meramente 

exemplificativo, possibilitando ao juiz da causa a ampliação das hipóteses 

de medidas protetivas, sempre com o fito de evitar a reiteração de atos de 

violência doméstica e familiar. (TJMT, HC n. 170808/2016, Relator: DES. 

PEDRO SAKAMOTO, Data do Julgamento: 25/01/2017)’ Em contrapartida, 

não há qualquer elemento nos autos que indique a necessidade da 

extensão das medidas protetivas aos demais familiares da vítima ou 

testemunhas. Para a garantia da efetividade desta decisão a VÍTIMA, 

também fica proibida de se aproximar ou entrar em contato com o 

demandado, inclusive por telefone e meios eletrônicos, sob pena de perda 

da validade da medida. Diante desse cenário, DETERMINO que o agressor 

participe de 02 (duas) palestras proferidas pela equipe multidisciplinar 

deste Juízo, devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, para 

informações necessárias, e a providência se impõe para atender a 

comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no 

ofensor o senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, 

revelando-se, nessa medida, crucial para promover o seu 

desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. INTIME-SE O 

OFENSOR, A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS APLICADAS, 

devendo o sr. (a) Oficial (a) de Justiça, no ato do cumprimento desta 

decisão, cientificar o ofensor de que as mesmas deverão ser 

rigorosamente cumpridas, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a 

prisão preventiva, nos termos dos art. 313 III, do CPP, bem como poderá vir 

a incidir no crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. As medidas 

aqui aplicadas possuem validade de 06 (seis) meses, e após, serão 

arquivadas. Caso a vítima entenda necessária a sua manutenção, deverá 

comparecer ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer a dilação. Deste 

modo, decorrido prazo citado, sem manifestação da vítima e sem 

informações que demonstrem a necessidade da manutenção das mesmas, 

arquive-se, com baixas e anotações de praxe. TENDO EM VISTA O 

CARÁTER URGENTE, DETERMINO QUE CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO 

SIRVA COMO COMPETENTE MANDADO. Por fim, determino que o presente 

procedimento seja autuado em segredo de justiça, conforme preceitua o 

Enunciado 34 do FONAVID. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

16 de agosto de 2018. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 219997 Nr: 7180-76.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS FELIX MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos, etc.

Analisando o v. Acórdão de fl.158-v, verifica-se que, à unanimidade, 

desproveu o recurso.

Destarte, determino o cumprimento da sentença prolatada nos autos.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 213990 Nr: 2345-45.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO FIGUEIREDO DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc.

Em que pese a cota ministerial retro, em testes realizados nos 

computadores deste Juízo, constatou-se que o CD-R de fls. 73, se 

encontra intacto, motivo pelo qual, determino que os autos sejam 

encaminhados ao Ministério Público para apresentação de memoriais 

finais.

Às providências.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 206718 Nr: 7771-72.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON TIMOTEO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Autos n° 7771-72.2016.811.0006 – Cód. 206718

Vistos em correição.

Acolho a pretensão do Parquet.

Considerando que o denunciado não faz jus benesse da suspensão 

condicional do processo, revogo o benefício ora concedido.

Ademais, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

previstas no art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 03/10/2018, às13 h50min, oportunidade em que será tomada a 

declaração do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, 

acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, 

interrogatório dos acusados, tudo de acordo com a nova sistemática 

estabelecida pela lei 11.719/2008, mais precisamente no seu artigo 400 do 

CPP.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intime-se o acusado para comparecer à audiência designada 

acompanhados da defesa.

Notifique-se o MP e intime-se a defesa

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 81859 Nr: 8375-14.2008.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA TATIANE DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 Ex. Penal n° 370/2008 – Cód. 81859

Vistos em correição.

Designo o dia 03/10/2018 às 14h10min para realização de audiência de 

justificação.

Sem prejuízo da diligência supra, ante a certidão de fls.147, determino que 

se intime o recuperando para constituir novo advogado no prazo de 10 

(dez) dias. Caso não possua condições, o que deverá ser certificado nos 

autos, nomeio o d. Defensor Público atuante nessa Vara para que possa 

assisti-lo em seus interesses.

Intime-se e cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 186168 Nr: 5872-73.2015.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOMAR DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 
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PIVA - OAB:9715-B/MT

 Ex. Penal n° 5872-73.2015.811.0006 – Cód. 186168

Vistos em correição.

Defiro o requerimento do Parquet.

Oficie-se ao diretor do estabelecimento prisional local conforme pleiteado.

Sem prejuízo da diligência supra, designo o dia 03/10/2018 às14 h20min 

para realização de audiência de justificação.

Intime-se e cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 234437 Nr: 4128-38.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RODRIGO SANTOS DE MERELES, 

EDUARDO VIEIRA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.Intimem-se e requisitem-se os acusados 

para comparecerem à audiência designada.Notifique-se o Ministério 

Público e intime-se o Defensor Público e a advogada do réu Eduardo Vieira 

dos Reis.Em relação ao pleito de fls. 89 e os documentos que o seguem 

(fls. 90/118), desentranhe-se referida petição dos autos, autuando-a em 

apartado, anexo ao presente feito, como pedido de visitas, visando evitar 

maior tumulto processual e garantir maior celeridade ao pleito, o qual, 

assim que distribuído e autuado, deverá ser encaminhado ao Ministério 

Público para manifestação.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000469-07.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO OLIVEIRA DE RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO MARQUES OAB - PR65066 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SILVERIO SANTA MARIA (REQUERIDO)

SILAS APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

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 do autor para que fique ciente da (s) correspondência (s) 

devolvida (s) (id 14754162), manifestando-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Diamantino, 17 de agosto de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000893-49.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BODEGA BRASIL - EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLISE KEMPER OAB - RO6865 (ADVOGADO)

THALIA CELIA PENA DA SILVA OAB - RO6276 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELI JUNIOR FRANCISCO BITTENCOURT RAGNINI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SETEMBRINO FERNANDO RAGNINI NETO (TESTEMUNHA)

 

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 providenciar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. A Guia de 

Recolhimento deverá ser retirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em 

serviços > Guias > Emissão de Guia de Diligência), conforme Provimento 

07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificados: Nome da(s) 

testemunha do autor: SETEMBRINO FERNANDO RAGNINI NETO. 

Localidade: RUA DAS CAMÉLIAS, N.101, DIAMANTINO OU NA EMPRESA 

JBS. Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE OITIVA DE 

TESTEMUNHA. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000981-87.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO ROSSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

eris alves ponde OAB - MT0013830A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZIANI ROSSI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000981-87.2018.8.11.0005. AUTOR: 

JOSE ARLINDO ROSSI RÉU: ROZIANI ROSSI Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Imissão na Posse cumulada com Perdas e Danos e Pedido de Tutela 

Provisória de Urgência ajuizada por JOSÉ ARLINDO ROSSI em face de 

ROZIANI ROSSI, ambos devidamente qualificados nos autos. Relata que 

adjudicou o imóvel mediante oferta em leilão judicial realizado nos autos da 

carta precatória de n°. 087/2001, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca 

de Diamantino, mediante justo preço. Afirma que o Juízo assinou o referido 

termo de adjudicação/arrematação, e o ato de alienação judicial ocorreu 

conforme legislação, sendo averbada a propriedade ao requerente na 

data de 17/01/2003. Assevera que em que pese a adjudicação legal 

ocorrida em seu favor, a requerida se encontra na posse do imóvel. 

Ressalta que notificou expressamente a requerida por meio cartorário, 

para desocupação voluntária do imóvel no prazo de 5 dias, contudo, a 

requerida foi cientificada na data de 27/07/2018 e até o presente momento 

não desocupou o imóvel. Requer a concessão da liminar, para imediata 

imissão de posse do imóvel de matrícula n. 2.651 em seu favor, 

alternativamente, requer que seja concedida a requerida o prazo 

improrrogável de 30 dias para desocupação. Juntou documentos, às fls. 

17/26. Passo a análise do pedido liminar. Com efeito, o art. 300, do Novo 

CPC, dispõe que, ‘in verbis’: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No que tange ao 

pedido antecipatório para sua imediata imissão na posse, tenho que o 

pedido deve ser deferido. Isso porque, a prova inequívoca e a 

verossimilhança das alegações estão presentes, já que foram acostados 

aos autos matrícula atualizada do imóvel às fls. 19/22, a qual comprova 

que o requerente arrematou o imóvel de matrícula n°. 2.651, bem como 

notificação extrajudicial às fls. 24, solicitando a desocupação do imóvel, 

contudo, sem obter êxito. Também se encontra configurado o fundado 

receio de dano ou de difícil reparação, porquanto inquestionáveis estão 

sendo os prejuízos da parte autora, uma vez que o requerente usou seus 

recursos financeiros para adquirir o bem imóvel e não está recebendo 

qualquer contraprestação em relação ao mesmo, demonstrando que a 

requerida está na posse injusta do bem. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (...). IMISSÃO DO ARREMATANTE NA POSSE DO IMÓVEL 

ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO 

ART. 273, CAPUT E INCISO I, DO CPC. Para a concessão da liminar, 

necessário o preenchimento dos requisitos elencados no art. 273, caput e 

inciso I, ambos do CPC. Presente prova inequívoca e/ou verossimilhança 

da alegação, bem como receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

a ensejar a manutenção da decisão interlocutória que deferiu a imissão 

liminar do autor na posse do imóvel. (...).Ação ajuizada ainda no ano de 

2006, sem que o demandante, até a presente data, tenha logrado êxito em 

usufruir o bem arrematado. Negado seguimento ao agravo, em decisão 

monocrática”. (Agravo de Instrumento Nº 70060602695, Vigésima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado 

em 15/07/2014). Ante o exposto, DEFIRO a medida de urgência pleiteada 

pela parte autora e DETERMINO a imediata imissão da posse do imóvel de 

matrícula n. 2.651 em seu favor. Designo audiência de conciliação e 

mediação para o dia 10 do mês de outubro de 2018, às 15:00 horas. 

Encaminhem-se os autos ao Núcleo de Conciliação e Mediação, para 

realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a 
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parte demandada deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a resposta, à impugnação em 10 (dez) dias ou, se transcorrido 

‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, intime-se as 

partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os autos conclusos, 

para que o processo seja saneado, momento em que serão fixados os 

pontos controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento, 

isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado da lide. Cite-se. 

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

Diamantino, 17 de agosto de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000900-41.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT0011564S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GERALDO VATTOS (REQUERIDO)

JOSE ROBERTO VATTOS (REQUERIDO)

ROSINEI DE FATIMA BARCHI VATTOS (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA DA SILVA VATTOS (REQUERIDO)

MARINETE DE FATIMA IGNACIO VATTOS (REQUERIDO)

ANDERSON LANZONI (REQUERIDO)

ADRIANO POLTRONIERI (REQUERIDO)

GILMARA SANTOS GUIMARAES MOITINHO (REQUERIDO)

ANTONIO DECLEVO VATTOS (REQUERIDO)

MIRIAN IGNACIO VATTOS DE BASTIANI (REQUERIDO)

ANTONIO VALMIR VATTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000900-41.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA REQUERIDO: JOSE 

ROBERTO VATTOS, GILMARA SANTOS GUIMARAES MOITINHO, MIRIAN 

IGNACIO VATTOS DE BASTIANI, ANTONIO VALMIR VATTOS, ROSINEI DE 

FATIMA BARCHI VATTOS, MARIA APARECIDA DA SILVA VATTOS, 

PAULO GERALDO VATTOS, MARINETE DE FATIMA IGNACIO VATTOS, 

ADRIANO POLTRONIERI, ANDERSON LANZONI, ANTONIO DECLEVO 

VATTOS Vistos etc. Faculto à parte autora a emenda da inicial para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar documentos legíveis para a propositura 

da ação, tendo em vista que os documentos de fls. 23 estão ilegíveis. 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 10 de 

agosto de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000971-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORIOCAN DIESEL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT0011087A (ADVOGADO)

RENATA SALES TORTOLA OAB - MT24101/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000971-77.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN REQUERIDO: 

DORIOCAN DIESEL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA - ME 

Vistos etc. Cumpra-se integralmente o despacho de fls. 37/39. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 17 de agosto de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000949-82.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DALGIRO CEOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO)

MARCAL YUKIO NAKATA OAB - MT8745/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INANIMAR VITOR DA COSTA (REQUERIDO)

VANILDA LOPES DA SILVEIRA (REQUERIDO)

JOSE MESSIAS DE FARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

welton alves de oliveira OAB - MT15089/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ALMIR JUARES CEOLIN (TESTEMUNHA)

 

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 providenciar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. A Guia de 

Recolhimento deverá ser retirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em 

serviços > Guias > Emissão de Guia de Diligência), conforme Provimento 

07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificados: Nome da(s) 

testemunha do autor: ALMIR JUAREZ CEOLIN. Localidade: RUA 

ALEXANDRINA RIBEIRO DALLAGHOL, N. 522, BAIRRO: CENTRO, 

DIAMANTINO Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

OITIVA DE TESTEMUNHA. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000981-87.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO ROSSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

eris alves ponde OAB - MT0013830A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZIANI ROSSI (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000981-87.2018.8.11.0005. AUTOR: 

JOSE ARLINDO ROSSI RÉU: ROZIANI ROSSI Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar declaração de hipossuficiência para análise do pedido 

de Justiça Gratuita, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da 

liminar. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 17 de agosto de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000981-87.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

eris alves ponde (ADVOGADO(A))

JOSE ARLINDO ROSSI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZIANI ROSSI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000981-87.2018.8.11.0005. AUTOR: 

JOSE ARLINDO ROSSI RÉU: ROZIANI ROSSI Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar declaração de hipossuficiência para análise do pedido 

de Justiça Gratuita, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da 

liminar. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 17 de agosto de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000237-92.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DJONY WILLIAN VAZ DESBESSEL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000237-92.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: DJONY WILLIAN VAZ 

DESBESSEL Vistos etc. Da análise dos autos, verifico que o advogado da 

parte requerida não tem procuração nos autos, o que torna impossível a 

sua homologação. Nesse sentido: “Agravo de instrumento. Ação revisional 

de contrato. Acordo. Homologação. Ausência de procuração do advogado 

do autor firmatário do acordo. Pleito de nulidade reconhecida. 

Precedentes. Retorno ao status quo ante. Devolução do valor sacado 

indevidamente pelo consignante. Recurso provido.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70029569738, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Breno Pereira da Costa Vasconcellos, Julgado em 

09/07/2009). Ante o exposto, deixo de homologar referido acordo. Sanada 

a irregularidade, venham-me os autos conclusos para a devida 

homologação do acordo. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 17 de agosto de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001414-28.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA CORREIA (ADVOGADO(A))

IVAN ROLLEMBERG (AUTOR(A))

OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (RÉU)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001414-28.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): IVAN ROLLEMBERG, OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN 

RÉU: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. Vistos etc. Defiro o pedido de fls. 

203. Diante do atestado colacionado às fls. 203, redesigno audiência para 

a data de 10/10/2018, às 15:30 horas. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Diamantino, 17 de agosto de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000856-56.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE CAMPOS (REQUERENTE)

ANA LIDIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEFERAL (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000856-56.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: ANA LIDIA DE CAMPOS, ANA PAULA DE CAMPOS 

INTERESSADO: CAIXA ECONOMICA FEFERAL Vistos etc. Intime-se o 

Ministério Público para se manifestar acerca da petição de fls. 65. Após, 

voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Diamantino, 17 de agosto de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000465-04.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA DE FIGUEIREDO FILHO (EXECUTADO)

LUIZ GONZAGA DE FIGUEIREDO FILHO - ME (EXECUTADO)

JOSILENE SOUZA FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000465-04.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: LUIZ GONZAGA DE 

FIGUEIREDO FILHO - ME, LUIZ GONZAGA DE FIGUEIREDO FILHO, 

JOSILENE SOUZA FIGUEIREDO Vistos etc. Intime-se a parte exequente 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 17 de agosto de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000286-36.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA (ADVOGADO(A))

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

ARIVAL JOSE BETINELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NILCEU DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000286-36.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL EXECUTADO: 

JOAO NILCEU DE OLIVEIRA Vistos etc. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue(m) 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. Alternativamente, no lugar 

dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei. 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, NCPC), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, desde já intime(m)-se a(s) 

parte(s) exequente(s) para acostar planilha atualizada do débito, para o 

procedimento. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 

período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 17 de agosto de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000071-94.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (ADVOGADO(A))

MARCIO RIBEIRO ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000071-94.2017.8.11.0005. 
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AUTOR(A): MARCIO RIBEIRO ROCHA RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. Especifiquem as partes, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide. Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes interesses 

em conciliarem. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 17 de agosto de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111842 Nr: 3651-86.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroindustrial Familiar de Laticínios Caeté Ltda, 

Wagner Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA RURAL – DIAMANTINO-MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO DE PENHORA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28827 Nr: 214-86.2006.811.0005

 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: Marcio Naves Lemos, Mariza Faraco Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Santana e Silva, Isabel de Almeida 

Santana, Pedro Santana, João Santana Neto, Maria Conceição de Brito 

Santana, Sila Santana da Silva, Antonio Leite da Silva, Elza da Conceição, 

Sebastião Santana Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariza Faraco Lemos - 

OAB:2464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Jeová de Lima Simões - OAB:11.842/MS, 

Luiz Marcelo Claro Cupertino - OAB:11.825/MS

 Intimo a parte autora, para no prazo de 5 dias, providencie a retirado do 

Edital de Citação expedido e adote as providências necessárias a 

publicação do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 81066 Nr: 104-14.2011.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Eletrica do Madeira S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Chama Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para no prazo de 5 dias, providencie a retirada do 

Edital de Citação expedido e posteriormente adote as providências 

necessárias a sua publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103228 Nr: 3074-45.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 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 intimação, 

devendo retirar guia para tanto no site www.tjmt.jus.br (SERVIÇOS – 

GUAIS) do conforme Provimento 07/2017 - CGJ, a ser cumprido na 

localidade: bairro Novo Diamantino

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4504 Nr: 60-88.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Com.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adimir Alves de Moraes, Creuza Sandri de 

Moraes, Durval Alves de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Crislaine Veiga - OAB:15425/O, Gabriela Cocco 

Busanello Benevides - OAB:9770/MT, Marcelo Ambrósio Cintra - 

OAB:8934, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:4708-A/MT

 Nos termos do §1 do art. 841 NCPC, Intimo o patrono do executado Adimir 

Alves de Moraes da penhora via renajud da moto Honda C100 Biz Es, ano 

2005 com placa KAA9635, cujo termo encontra-se anexo as fls. 337 e 

querendo apresente manifestação nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 15929 Nr: 2069-42.2002.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustíveis e Lubrificantes FPM 

Ltda, Arnaldo Fragoso, Maria Solange Gilbertoni, Cirlei Freitas Balbino da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:52753

 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 intimação, 

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 Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5261 Nr: 255-68.1997.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Sócratres Gil Silveira Melo, Thelma Moraes de 

Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Hiran Vinicius de Moraes 

e Melo, Analise Melo, Marcus Vinicius Melo Rieche, Ana Flavia Melo 

Rieche, Gil Vinicius Moraes e Melo, Guilherme Assad Mele Riechi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:OAB/MT 5849

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

OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 Intimo o requerido para manifestar acerca da substituíção processual, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 15929 Nr: 2069-42.2002.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustíveis e Lubrificantes FPM 
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Ltda, Arnaldo Fragoso, Maria Solange Gilbertoni, Cirlei Freitas Balbino da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:52753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, para recolher as taxas e custas Judiciais de 

preparo da Carta Precatória a ser encaminhada a Comarca de Cuiabá-mt, 

através do site www.tjmt.jus.br, encaminhando guia e comprovante de 

recolhimento a este juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13913 Nr: 43-71.2002.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Sócratres Gil Silveira Melo, Thelma Moraes de 

Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Hiran Vinicius de Moraes 

e Melo, Analise Melo, Marcus Vinicius Melo Rieche, Ana Flavia Melo 

Rieche, Gil Vinicius Moraes e Melo, Guilherme Assad Mele Riechi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Willians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065/A

 Intimo o requerido para manifestar acerca da substittuíção processual, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12547 Nr: 487-41.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Augusto, Carlos Severo 

Augusto, Luiz Édio Augusto

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Gomes de Almeida - 

OAB:5985

 Intimo o credor para manifestar acerca da Impugnação à Avaliação de fls. 

695/698, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 15073 Nr: 1246-68.2002.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deciolândia Diesel Ltda, Carlos Roberto Sperini, 

Lucilena Simões Sperini, Luiz Antonio Rorato, Maria Aparecida Franquini 

Rorato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, para recolher as taxas e custas Judiciais de 

preparo da Carta Precatória a ser encaminhada as Comarcas de Cuiabá e 

Chapada dos Guimarães, através do site www.tjmt.jus.br, encaminhando 

guia e comprovante de recolhimento a este juízo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 104844 Nr: 527-95.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilia Fernandes Zarpelon, Eliandro David Zarpelon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vipragro Ltda, Fábio Zanarde, Peninsula 

Internacional Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8347/MT, Alvaro da Cunha Neto - OAB:12.069, Edenir Righi - 

OAB:8484, Guilherme Augusto Bana - OAB:43.045, João Eduardo 

Loureiro - OAB:23.863/PR, José Silvério Santa Maria - OAB:26.571, 

LEONARDO CÉSAR BANA - OAB:43043, Luis Perci Raysel Biscaia - 

OAB:24.029/PR

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

 AUTOS N.º 527-95.2016.811.0005 – código 104844

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Marilia Fernandes Zarpelon e Eliandro David 

Zarpelon

PARTE RÉQUERIDA: Vipragro Ltda e Fábio Zanarde e Peninsula 

Internacional Ltda

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerente: Eliandro David Zarpelon, 

Cpf: 04065695929, Rg: 8.522.499-9 SSP MT Filiação: Jose David Zarpelon 

e Elizabete Zarpelon, data de nascimento: 02/06/1984, brasileiro(a), , 

Endereço: Br 364 Km 185, Fazenda Santa Jovita, Bairro: Zona Rural, 

Cidade: Diamantino-MT

Requerente: Marilia Fernandes Zarpelon, Cpf: 05976867936, Rg: 

8.643.295-1 SSP PR Filiação: Osdival Rodrigues Fernandes e Maria 

Gertrudes Bobrovski Rodrigues Fenandes, data de nascimento: 

28/07/1984, brasileiro(a), , Endereço: Br 364, Km 185, Fazenda Santa 

Jovita, Bairro: Zona Rural, Cidade: Diamantino-MT

FINALIDADE: PARA CONSTITUIR NOVO PROCURADOR NOS AUTOS, NO 

PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, SOB PENA EXTINÇÃO (NCPC, ART.76, I E 

ART.485, IV).

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc.Diante da renúncia do procurador, via 

ato ordinário, a gestora determinou a intimação dos autores para constituir 

novo advogado, contudo, a tentativa de intimação restou frustrada, 

consoante certidão do Oficial de Justiça informando que os requerentes 

não mais residem no endereço informado na inicial. Assim sendo, ‘ad 

cautelam’, determino a intimação dos autores também por edital no prazo 

de 10 (dez) dias, para constituir novo procurador nos autos, sob pena de 

extinção (NCPC, art. 76, I e art. 485, IV). Nesse sentido:.(.....) Após a 

intimação da parte autora, proceda-se à suspensão do processo pelo 

prazo de 10 (dez) dias.Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se.Após, 

voltem-me os autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elisabete Maria 

Calciolari de Souza, digitei.

Diamantino - MT, 17 de agosto de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 24859 Nr: 2735-72.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Élio Rodrigues Amador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ivan Perazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elen Lisboa Rodrigues - 

OAB:9.432, Elizio Lemes de Figueiredo - OAB:8256/MT, Jairo 

Magalhães Gonçalves - OAB:8271/SC, Marcel Alexandre Lopes - 

OAB:6454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 2735-72.2004.811.0005 - código 24859

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Élio Rodrigues Amador

PARTE RÉQUERIDA: Marcos Ivan Perazza
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INTIMANDO: Executados(as): Marcos Ivan Perazza, Cpf: 10690590130, 

Rg: 8528303 ssp SP Filiação: Ivano Perazza e Nacy M. L. Perazza, data de 

nascimento: 27/04/1957, brasileiro(a), natural de Avanhagava-SP, 

casado(a), produtor rural/agricultor, Endereço: Atualmente em Lugar 

Incerto e não Sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para constituir novo procurador nos autos, 

no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de prosseguimento do feito à sua 

revelia,(NCPC, art. 76, I I).

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc.Compulsando os autos, verifico que o 

advogado da parte requerida renunciou ao mandato que lhe foi outorgado, 

conforme faculta o art. 112 do Novo Código de Processo Civil.Assim, em 

vista do que dispõe os art. 103 do mesmo ‘codex’, determino a intimação 

da parte requerida por AR e também via edital no prazo de 20 (vinte) dias, 

para que constitua novo patrono, sob pena de prosseguimento do feito à 

sua revelia.Estabelece o art. 76, II do NCPC, ‘in verbis’: "Art. 76. Verificada 

a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, 

o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja 

sanado o vício.§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja 

na instância originária: (...)I - o réu será considerado revel, se a 

providência lhe couber; (...)”Após a intimação do réu, proceda-se à 

suspensão do processo pelo prazo de 20 dias.Decorrido o prazo, 

certifique-se.Após, voltem-me os autos conclusos.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elisabete Maria 

Calciolari de Souza - Técnica Judiciária, digitei.

Diamantino - MT, 17 de agosto de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36764 Nr: 1596-46.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Élio Rodrigues Amador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ivan Perazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1596-46.2008.811.0005 – Código 36764

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Élio Rodrigues Amador

PARTE RÉQUERIDA: Marcos Ivan Perazza

INTIMANDO: Executados(as): Marcos Ivan Perazza, Cpf: 10690590130, 

Rg: 8528303 ssp SP Filiação: Ivano Perazza e Nacy M. L. Perazza, data de 

nascimento: 27/04/1957, brasileiro(a), natural de Avanhagava-SP, 

casado(a), produtor rural/agricultor, Endereço: Atualmente em Lugar 

Incerto e não Sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para constituir novo procurador nos autos, 

no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de prosseguimento do feito à sua 

revelia,(NCPC, art. 76, I I).

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc.Compulsando os autos, verifico que o(a) 

advogado(a) da parte requerida renunciou ao mandato que lhe foi 

outorgado, conforme faculta o art. 112 do Novo Código de Processo 

Civil.Assim, em vista do que dispõe os art. 103 do mesmo ‘codex’, 

determino a intimação da parte requerida por AR e também via edital no 

prazo de 20 (vinte) dias, para que constitua novo patrono, sob pena de 

prosseguimento do feito à sua revelia.Estabelece o art. 76, II do NCPC, ‘in 

verbis’: "Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade 

da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará 

prazo razoável para que seja sanado o vício.§ 1o Descumprida a 

determinação, caso o processo esteja na instância originária: (...)II - o réu 

será considerado revel, se a providência lhe couber; (...)”Após, a 

intimação do réu, proceda-se à suspensão do processo pelo prazo de 20 

dias.Decorrido o prazo, certifique-se.Após, voltem-me os autos 

conclusos.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elisabete Maria 

Calciolari de Souza - Técnica Judiciária, digitei.

Diamantino - MT, 17 de agosto de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111338 Nr: 3370-33.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pinhatti Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza Pereira Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o exequente para no prazo de 5 dias, proceda a retirada do Edital 

de Citação, para a adotação das providências cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 121885 Nr: 4037-82.2017.811.0005

 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: Zeferino Correa Liber, Cinira Maria Liber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Engler de Souza, Marli de Souza, Nortec - 

Consultoria Engenharia e Saneamento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Felipe Monteiro Coelho - 

OAB:MT/14.559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Iza Karol Gomes Luzardo Pizza - 

OAB:11.315-A, José Petan Toledo Pizza - OAB:2553

 Intimo as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15(quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13936 Nr: 63-62.2002.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi Com. Deriv. de Petroleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Valmir Vattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Nelson 

José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Barreto Penteado 

Silvestre - OAB:14894/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA RURAL – DIAMANTINO-MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO DE PENHORA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 22348 Nr: 1148-15.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sontag Comércio e Representações Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Vezignazzi, Tiago Vezignazzi

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

OAB:7.133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Paulo Rogério de Souza Milléo - OAB:6110-A, 

Sergio Guaresi do Santo - OAB:6.112-A MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA URBANA – DIAMANTINO-MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 127780 Nr: 1944-15.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista 

Vale do Piquiri Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Gomes Ferreira Neto - 

OAB:6508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de reconsideração para tão somente 

determinar a manutenção da posse dos veículos penhorados (Ranger de 

placa OBB-7577 e Duster de placa OBI-3454), em favor da parte 

embargante. Certifique-se nos autos principais.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 20725 Nr: 2818-25.2003.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio da Silva Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que trata-se de Execução Fiscal, sendo que 

2ª Vara desta Comarca é competente para processar e julgar as 

demandas relacionadas à Fazenda Pública Municipal.

Ante o exposto, encaminhe-se o feito à 2ª Vara desta Comarca, 

procedendo-se as baixas nas formalidades legais.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82748 Nr: 1541-90.2011.811.0005

 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 José Smiderle, Deonilce Josefina 

Smiderle

 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: Verônica Wegermann - 

OAB:13229-B

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fl. 74.

Intime-se a parte exequente para dar andamento no feito.

Fixo prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106593 Nr: 1020-72.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidney Almeida Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Rodrigues de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Eder Pereira de Assis - OAB:8066/MT, 

Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 39/41.Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87323 Nr: 3069-28.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelso Sutil de Oliveira

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

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 Vistos etc.

A procuração juntada às fls. 275/276, não dá poderes para a Advocacia 

Neves Costa, proceder ao levantamento de valores depositados no 

presente feito em seu favor.

Intime-se novamente a empresa Aymoré Crédito, Financiamento e 

Investimento S/A, para informar os dados bancários e pessoais para 

possível expedição de Alvará Judicial. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91558 Nr: 200-24.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

De início, desentranhe-se o petitório de fl. 145, visto ser estranho a lide.

Intime-se o devedor para informar os autos seus dados pessoais e 

bancários.

Aportando as informações, voltem-me conclusos para a análise do pedido 

de fl. 146.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85010 Nr: 244-14.2012.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zanete dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 
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Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32887 Nr: 1175-90.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iracy Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 184.Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35113 Nr: 3348-87.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio de Combustiveis e Lubrificantes R F 

Ltda, Joaquim Casetta Ferreira, Flávia Cristina Borges Casetta, Roberto 

Casetta Ferreira, Izabel Cristina Gaino Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Ante o exposto, defiro o pedido de fls. 193/202.Diante da concordância 

da parte autora e a inércia da parte devedora, HOMOLOGO para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, a avaliação dos imóveis penhorados de fls. 

231/233.Dê cumprimento integral à decisão de fl. 221/222.Sem prejuízo do 

exposto, extraia-se cópia da procuração outorgada pelos devedores ao 

seu procurador, acostada nos autos do processo dos embargos à 

execução, processo tombado sob nº 274-88.2008 e, junte no presente 

feito.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 20725 Nr: 2818-25.2003.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio da Silva Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de desarquivamento.

Em nada requerido em 05 (cinco) dias, retornem ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82748 Nr: 1541-90.2011.811.0005

 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 José Smiderle, Deonilce Josefina 

Smiderle

 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: Verônica Wegermann - 

OAB:13229-B

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fl. 74.

Em nada requerido em 15 (quinze) dias, retornem ao arquivo.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88053 Nr: 321-86.2013.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devanilsa da Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10.661/MT, Washington Faria Siqueira - OAB:18071-A/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de desarquivamento.

Em nada requerido em 15 (quinze) dias, retornem ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111338 Nr: 3370-33.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pinhatti Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza Pereira Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SOUZA PEREIRA LTDA-ME, CNPJ: 

18158151000138. 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: O exequente efetuou a venda de produtos ao 

executado no valor de R$14.654,50, no qual recebeu deste o cheque n. 

850079, emitido em 12 de agosto de 2016 da conta corrente n. 8.498-0 da 

agencia do Banco do Brasil n.º 7139. Ocorre que o cheque foi sustado 

pelo motivo 21. Requereu o citação do réu para pagamento do débito 

atualizado e fez os demais requerimentos de praxe. Deu-se a causa o 

valor de R$14.711,68. . .

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 14.711,68 - Valor 

Atualizado: R$ 14.711,68 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc. Defiro o pedido de fls. 113/114.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, 08 de agosto de 2018
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Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000981-87.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO ROSSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

eris alves ponde OAB - MT0013830A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZIANI ROSSI (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000981-87.2018.8.11.0005. AUTOR: 

JOSE ARLINDO ROSSI RÉU: ROZIANI ROSSI Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Imissão na Posse cumulada com Perdas e Danos e Pedido de Tutela 

Provisória de Urgência ajuizada por JOSÉ ARLINDO ROSSI em face de 

ROZIANI ROSSI, ambos devidamente qualificados nos autos. Relata que 

adjudicou o imóvel mediante oferta em leilão judicial realizado nos autos da 

carta precatória de n°. 087/2001, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca 

de Diamantino, mediante justo preço. Afirma que o Juízo assinou o referido 

termo de adjudicação/arrematação, e o ato de alienação judicial ocorreu 

conforme legislação, sendo averbada a propriedade ao requerente na 

data de 17/01/2003. Assevera que em que pese a adjudicação legal 

ocorrida em seu favor, a requerida se encontra na posse do imóvel. 

Ressalta que notificou expressamente a requerida por meio cartorário, 

para desocupação voluntária do imóvel no prazo de 5 dias, contudo, a 

requerida foi cientificada na data de 27/07/2018 e até o presente momento 

não desocupou o imóvel. Requer a concessão da liminar, para imediata 

imissão de posse do imóvel de matrícula n. 2.651 em seu favor, 

alternativamente, requer que seja concedida a requerida o prazo 

improrrogável de 30 dias para desocupação. Juntou documentos, às fls. 

17/26. Passo a análise do pedido liminar. Com efeito, o art. 300, do Novo 

CPC, dispõe que, ‘in verbis’: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No que tange ao 

pedido antecipatório para sua imediata imissão na posse, tenho que o 

pedido deve ser deferido. Isso porque, a prova inequívoca e a 

verossimilhança das alegações estão presentes, já que foram acostados 

aos autos matrícula atualizada do imóvel às fls. 19/22, a qual comprova 

que o requerente arrematou o imóvel de matrícula n°. 2.651, bem como 

notificação extrajudicial às fls. 24, solicitando a desocupação do imóvel, 

contudo, sem obter êxito. Também se encontra configurado o fundado 

receio de dano ou de difícil reparação, porquanto inquestionáveis estão 

sendo os prejuízos da parte autora, uma vez que o requerente usou seus 

recursos financeiros para adquirir o bem imóvel e não está recebendo 

qualquer contraprestação em relação ao mesmo, demonstrando que a 

requerida está na posse injusta do bem. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (...). IMISSÃO DO ARREMATANTE NA POSSE DO IMÓVEL 

ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO 

ART. 273, CAPUT E INCISO I, DO CPC. Para a concessão da liminar, 

necessário o preenchimento dos requisitos elencados no art. 273, caput e 

inciso I, ambos do CPC. Presente prova inequívoca e/ou verossimilhança 

da alegação, bem como receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

a ensejar a manutenção da decisão interlocutória que deferiu a imissão 

liminar do autor na posse do imóvel. (...).Ação ajuizada ainda no ano de 

2006, sem que o demandante, até a presente data, tenha logrado êxito em 

usufruir o bem arrematado. Negado seguimento ao agravo, em decisão 

monocrática”. (Agravo de Instrumento Nº 70060602695, Vigésima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado 

em 15/07/2014). Ante o exposto, DEFIRO a medida de urgência pleiteada 

pela parte autora e DETERMINO a imediata imissão da posse do imóvel de 

matrícula n. 2.651 em seu favor. Designo audiência de conciliação e 

mediação para o dia 10 do mês de outubro de 2018, às 15:00 horas. 

Encaminhem-se os autos ao Núcleo de Conciliação e Mediação, para 

realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a resposta, à impugnação em 10 (dez) dias ou, se transcorrido 

‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, intime-se as 

partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os autos conclusos, 

para que o processo seja saneado, momento em que serão fixados os 

pontos controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento, 

isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado da lide. Cite-se. 

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

Diamantino, 17 de agosto de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000009-20.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ND COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (RÉU)

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000009-20.2018.8.11.0005. AUTOR: 

ND COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA RÉU: GRANLIDER 

TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME, LOUIS 

DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Diárias ajuizada por ND COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA em face de LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A e 

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Em postulado de fls. 80/81, as 

partes informam que transigiram, pugnando pela homologação e extinção 

do feito. É o necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO, por sentença, para 

que produza seus jurídicos e regulares efeitos, o acordo entabulado entre 

as partes litigantes, cujas cláusulas e condições encontram-se 

estampadas em postulado de fls. 80/81 e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito por sentença com resolução de mérito, e o faço com 

fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo 

Civil. Custas e honorários conforme pactuados. Homologo a desistência do 

prazo recursal. Intimem-se as partes por meio de seu procurador. 

Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às providências. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 17 de agosto de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000956-74.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE CAMPOS LUZ SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA DE CAMPOS LUZ FISCHER OAB - PA22946 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIA CAMPOS DA CRUZ (INVENTARIADO)
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DESPACHO Vistos etc. Trata-se de inventário judicial. É o relatório. Decido. 

I – DO PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL De acordo com o art. 456 da 

CNGC/MT a taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos 

em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento 

exigível. No caso dos autos a parte autora não demonstrou incapacidade 

momentânea, cingindo-se apenas em pleitear tal benefício legal. Neste 

sentido, intime-se a parte autora para que traga aos autos documentos 

que comprovem a sua incapacidade de arcar com as custas processuais, 

no prazo de 15 (quinze) dias, 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. 

Diamantino/MT, 13 de agosto de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 578 Nr: 348-02.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marley Barreto Guthen, Milton do Prado 

Gunthen, Cesário Basilio Félix

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Cruz Moreira - 

OAB:6799, Wylerson Verano de Aquino Sousa - OAB:3.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton do Prado Gunthen - 

OAB:3976, Paula Ferreira Fernandes - Defensora Pública - 

OAB:100363, Tatyanne Neves Balduino - OAB:10.877-A

 Intimação da Patrona do Requerido CESÁRIO BASILIO FÉLIX, na pessoa 

da DRA. TATYANNE NEVES BALDUINO, para que fique ciente acerca da 

restrição de fls. 374/375e querendo se manifeste no prazo legal, bem 

como indicar a localização do bem.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 116674 Nr: 1619-74.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo José Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783

 IMPULSIONO o feito, abrindo vista ao Defensor do Acusado, DR. MARCOS 

WAGNER SANTANA VAZ para, no prazo legal, apresentar os Memoriais 

Finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 89801 Nr: 2152-72.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Marcos Roberto Manrique, Cleide Maria de 

Almeida Manrique

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que fique ciente que foi encaminhado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência, as peças necessárias para elaboração de calculo, 

conforme fls. 67, nos termos do Provimento 11/2017 - CM.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 89799 Nr: 2150-05.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Marcos Roberto Manrique, Cleide Maria de 

Almeida Manrique

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que fique ciente que foi encaminhado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência, as peças necessárias para elaboração de calculo, 

conforme fls. 86, nos termos do Provimento 11/2017 - CM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 89814 Nr: 2165-71.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Marcos Roberto Manrique, Cleide Maria de 

Almeida Manrique

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que fique ciente que foi encaminhado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência, as peças necessárias para elaboração de calculo, 

conforme fls. 56, nos termos do Provimento 11/2017 - CM

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 121928 Nr: 4060-28.2017.811.0005

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Jeferson de Jesus Lopes Trazzi, 

Wander Barbosa Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA DE ARRUDA CHICA 

DUARTE - OAB:19594/O

 Autos n. 4060-28.2017.811.0005

Código n. 121928

DESPACHO

Vistos, etc.

Cumpra-se na íntegra a decisão proferida às fls. 107/111.

 Outrossim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestar o 

laudo pericial de fls. 99/103, bem como sobre eventual restituição 

definitiva.

 Às providências.

Diamantino/MT, 16 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 125974 Nr: 1222-78.2018.811.0005

 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): MdD, FMGdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 INTIMAÇÃO

INTIMAR o procurador da requerida Elizio Lemes de Figueiredo para no 

prazo de 10 dias apresentar informação decisão de fls. 152 vº.

Diamantino - MT, 17 de agosto de 2018.

5ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001477-53.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA ARRUDA OAB - MT0016336A (ADVOGADO)

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT0015869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS FERNANDO DE OLIVEIRA MENDES (EXECUTADO)

 

Intimo o Patrono da Parte Exequente para manifestar no prazo legal, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça ID 13390467.

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004730-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. B. D. S. (REQUERENTE)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

L. F. B. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE BEZERRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

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 : 

1004730-16.2018.8.11.0037. REQUERENTE: PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUIS FELIPE BEZERRA DE 

SOUZA, ANA VYTÓRIA BEZERRA DE SOUZA REQUERIDO: MARCILENE 

BEZERRA DE SOUZA Vistos, etc. Cumpra-se conforme o deprecado. 

Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo deprecante com as 

nossas homenagens. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 17 de agosto de 

2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 151530 Nr: 5054-28.2015.811.0037

 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: EFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BIANCHIN - 

OAB:11102

 (...) Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos 

documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos 

depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos 

nos autos.Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de 

documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como 

dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses 

atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu 

de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar 

a conduta da parte de acordo com o art. 5o. O Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, assim tem entendido:AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL . PROCESSO CIVIL . AÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS 

POSTERIOR. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 396 DO CPC/1973 . 1. A 

jurisprudência desta Corte admite a relativização da regra do artigo 396 do 

Código de Processo Civil de 1973, predominando o entendimento de que 

inexistindo má-fé ou intenção de surpreender o juízo, é possível a juntada 

de documentos aos autos a qualquer tempo, desde que não sejam aqueles 

indispensáveis para a propositura da ação e que tenha sido respeitado o 

contraditório. Precedentes . 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - 

AgRg no REsp 1571907/MT, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, Data do Julgamento: 07/06/2016, Data da Publicação: 20/06/2016, 

T3 - TERCEIRA TURMA). Logo, verifico que os documentos juntados pela 

parte autora em sua impugnação, consistentes em Notas Fiscais, folha de 

cheque, matricula do imóvel n° 3.310 e Boletim de Ocorrências, não 

demonstram, a priori, má-fé por parte da autora, razão pela qual indefiro o 

pedido de desentranhamento. Por fim, friso que todas as testemunhas da 

parte autora já foram ouvidas, estando o presente feito aguardando tão 

somente o cumprimento das cartas precatórias expedidas para oitiva das 

testemunhas da parte ré.Cumpram-se integralmente as deliberações 

proferidas em audiência (fls.143).Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

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

Processo Número: 1004960-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARMEM DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004960-58.2018.8.11.0037. 

AUTOR: ALESSANDRA CARMEM DA SILVA SOUZA RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos etc. 

Trata-se de ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência 

ajuizada por Alessandra Carmem da Silva Souza em favor da menor Maria 

Eduarda da Silva Molina, em face do Estado de Mato Grosso e do Município 

de Primavera do Leste, todos devidamente qualificados nos autos. A 

requerente ajuizou a presente demanda alegando que a infante Maria 

Eduarda, de 08 (oito) anos, possui intenso sangramento oral e nasal, o 

qual, ainda não possui diagnóstico. Relata que a criança está acerca de 

11 (onze) meses com problema de saúde e vem sendo atendida pelo 

hemocentro de Cuiabá/MT, tendo a hematologista Dra. Suely Santos 

Araujo, solicitado avaliação da criança em serviço de referência de 

Coagulopatias para auxílio de diagnóstico, o qual é disponível em 

Campinas/SP. Narra que encaminhou o pedido a Central de Regulação em 

Rondonópolis, que por sua vez, encaminhou o pedido de tratamento à 

Central de Regulação de Cuiabá, sendo negado, sob o argumento de que o 

tratamento é disponibilizado pelo Hospital Júlio Muller de Cuiabá. Informa 

que no dia 27/04/2018 a menor foi atendida pelo especialista do Hospital 

Júlio Muller, sendo-lhe informado que o referido hospital não possui 

estrutura para realizar o tratamento. Aduz que oficiou à Secretaria 

Municipal requisitando urgência no atendimento, sendo informada que o 

município já solicitou ao estado via TFD (Tratamento Fora do Domicilio) e 

estão aguardando resposta. Diante disso, requer a concessão de 

antecipação da tutela de urgência para determinar que os requeridos de 

forma solidária concedam o tratamento fora do domicílio á criança Maria 

Eduarda, consubstanciado na disponibilização de avaliação em serviço de 

referência de Coagulopatias, a fim de diagnosticar seu problema, fornecer 

o tratamento, procedimentos, medicamentos, concessão de translado, 

hospedagem e alimentação para a infante e seu acompanhante. E/ou 

alternativamente disponibilize na rede privada de saúde, sob pena de 

sequestro de valores. Junta documentos (ID. 14211734/ 14211794). 

Oficiou-se o Núcleo de Apoio Técnico (id. 14219382), aportando resposta 

(id. 14767127). É o relatório. Decido. Recebo a inicial, vez que preenche 

os requisitos legais previstos no art. 319 do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. Concedo, à 

parte requerente, os benefícios da justiça gratuita, nos termos da lei 

1.060/50 e dos artigos 98 e 99, do CPC. Passo à análise do pedido de 

tutela antecipada: Primeiramente, importante consignar que é plenamente 

possível à concessão de antecipação de tutela contra o poder público, 

notadamente diante do direito de saúde. Verifica-se que o direito à saúde, 

além de qualificar-se como direito fundamental, que assiste a todas as 

pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito 

à vida. Sobre tal possibilidade e em caso oriundo do Estado de Mato 

Grosso, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR 

PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA ESTATAL (ART. 5º. LXXIV, DF/88). 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 
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POSSIBILIDADE. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da 

tutela em face da Fazenda Pública, como instrumento de efetividade e 

celeridade da prestação jurisdicional, sendo certo que a regra proibitiva, 

encartada no art. 1º, da Lei 9.494/97, reclama exegese estrita, por isso 

que, onde não há limitação não é lícito ao magistrado entrevê-la. 

Precedentes do STJ: AgRg no REsp 945.775/DF, QUINTA TURMA, DJ de 

16/02/2009; AgRg no REsp 726.697/PE, SEGUNDA TURMA, DJ de 

18/12/2008; AgRg no Ag 892.406/PI, QUINTA TURMA, DJ 17/12/2007; 

AgRg no REsp 944.771/MA, SEGUNDA TURMA, DJ De 31/10/2008; MC 

10.613/RJ, Rel. PRIMEIRA TURMA, DJ 08/11/2007; AgRg no Ag 427600/PA, 

PRIMEIRA TURMA, DJ 07/10/2002. 2. A tutela reversível não esgota o 

objeto da demanda proposta ab origine, a qual objetiva a designação de 

Defensor Público para a Comarca de Aripuanã-MT. 3. O aresto que 

confirma a tutela de urgência sob fundamento de que inocorreu afronta à 

separação constitucional dos poderes, mercê de ter afirmado a cláusula 

pétrea do acesso à justiça, contém fundamentos insindicáveis pelo 

Superior Tribunal de Justiça. 4. É assente no Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça que: "É possível a concessão de tutela antecipada contra a 

Fazenda Pública desde que a pretensão autoral não verse sobre 

reclassificação, equiparação, aumento ou extensão de vantagens 

pecuniárias de servidores públicos ou concessão de pagamento de 

vencimentos' (REsp 945.775/DF, QUINTA TURMA, DJ de 16/02/2009) 5. 

Hipótese de antecipação dos efeitos da tutela concedida nos autos de 

Ação Civil Pública, promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, para determinar que o demandado providenciasse, no prazo de 

vinte dias, a designação de Defensor Público para a Comarca de 

Aripuanã-MT, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 

15.000,00 na hipótese de descumprimento (fls. 12/19). 6. In casu, o bem 

jurídico tutelado - direito à assistência judiciária estatal assegurado pela 

Constituição Federal em seu art. 5º, LXXIV - transcende à proibição erigida 

quanto ao deferimento da tutela de urgência. 7. Recurso Especial 

desprovido. (STJ. REsp 934.138/MT, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª T., Julg. 

10/11/2009, DJe 04/12/2009). Com efeito, a Constituição Federal preceitua 

em seu artigo 196 que: 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. A 

jurisprudência, assim se posiciona: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. 

CIRURGIA DE OLHOS. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. 

Responsabilidade solidária da União, Distrito Federal, Estados e Município. 

Art. 23, II, da Constituição Federal. Inexistência, contudo, de litisconsórcio 

necessário, pois é facultado ao autor ajuizar a ação contra qualquer dos 

entes públicos ou, se assim preferir, contra todos. Matéria preliminar 

rejeitada. Mérito - Necessidade e urgência de procedimento cirúrgico 

atestado em prescrição médica idônea. Autora hipossuficiente, portadora 

de glaucoma em estágio avançado. Incabível a negativa de atendimento da 

pretensão. Dever constitucional do Estado de garantir a saúde de todos os 

cidadãos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Inaplicabilidade 

do princípio da reserva do possível. Sentença de procedência mantida. 

Negado provimento aos recursos voluntário e oficial. (TJSP – APL 

00008197120128260080 SP – 13ª Câmara de Direito Público. Relator 

Djalma Lofrano Filho. Julgado em 30/03/2016, DJe 05/04/2016). 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CÍVIL PÚBLICA - PROMOÇÃO DA SAÚDE - 

DIREITO FUNDAMENTAL - REALIZAÇÃO DE NEUROENDOSCOPIA DE 

HIDROCEFALIA EM HOSPITAL PARTICULAR - CUSTEIO POR PARTE DO 

ESTADO -PROCEDIMENTO ESSENCIAL À PRESERVAÇÃO DA VIDA - 

PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS -DEVER 

CONSTITUCIONAL DO ENTE PÚBLICO - REEMBOLOSO - ADOÇÃO DA 

TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O direito à saúde, incluído no rol 

dos direitos sociais, constitui direito fundamental assegurado a todos os 

cidadãos, sendo corolário indissociável do direito à vida, cuja proteção 

deve prevalecer em relação a qualquer outro interesse do Estado, eis que, 

sem ele, os demais não possuem razão de ser. Nesse contexto, a 

viabilização e real efetivação do prescrito no art. 196 da CF/88 é 

obrigação primordial do ente público, competindo a ele custear cirurgia 

realizada em hospital particular, quando ausentes leitos públicos 

disponíveis, se o procedimento se mostra essencial para a preservação 

da vida, e o cidadão não detém condições financeiras de arcar com seu 

custeio. 2. O reembolso das despesas por parte do Estado deve ser 

realizado conforme os valores definidos pela entidade particular. (TJMT – 

Recurso de Apelação n.º 111565/2009. Desembargador Rubens de 

Oliveira Santos Filho. Terceira Câmara Cível. Data de julgamento 

02/03/2010 Por sua vez, a menor/paciente Maria Eduarda postula a 

antecipação dos efeitos da tutela específica (art. 497, CPC), inaldita altera 

pars, com fundamento nos artigos 300, 303 e 497 do Código de Processo 

Civil, que assim preveem: 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. 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. Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou 

de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela 

específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente. Verifico que as tutelas de 

urgência, por serem voltadas a eliminar ou minorar especificamente os 

males do tempo do processo, têm por fundamento uma situação de perigo. 

Nesse sentido, o Código de Processo Civil positivou dois “perigos” que 

podem dar fundamento à concessão da tutela de urgência, quais sejam: “o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Para que a tutela 

de urgência seja concedida, ainda que não se exija certeza jurídica sobre 

o direito do autor, há que se ter ao menos aparência desse direito, e, por 

isso, faz-se a apreciação da existência da pretensão do autor em um juízo 

de cognição sumária, e não exauriente. A pretensão da requerente 

deduzida na exordial é a imediata realização de Tratamento Fora do 

Domicílio e demais procedimentos médicos indicados. Trata-se, portanto, 

de direito natural, inalienável, irrenunciável e impostergável, estando sua 

inviolabilidade garantida pela Constituição Federal, nos artigos 5º, caput, 

6º e 196. A prova inequívoca da verossimilhança do fato alegado pela 

parte autora restou demonstrada pelos documentos de ID. 14211794 e 

14211734, dos quais se extrai a necessidade da imediata realização do 

tratamento pleiteado, vez que o quadro da infante esta se agravando. No 

que tange ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, 

observa-se que, a não realização do tratamento postulado pode acarretar 

a infante sequela irreversível, ante as hemorragias oral e nasal 

constantes. As decisões dos nossos tribunais são unânimes neste 

sentido: “Prova inequívoca é aquela a respeito da qual não mais se admite 

qualquer discussão. A simples demora na solução da demanda não pode, 

de modo genérico, ser considerada como caracterização da existência de 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, salvo em 

situações excepcionalíssimas”.(STJ – 1a. Turma, Resp 113.368-PR, rel. 

Min. José Delgado, j. 7.4.97, deram provimento). Registro que estão 

presentes os requisitos necessários para concessão da tutela, quais 

sejam a probabilidade do direito da parte autora, em face de prova 

inequívoca juntada aos autos, além do perigo de dano. Ressalto que 

conforme se extrai do parecer do Núcleo de Apoio Técnico (id. 14767127 - 

Pág. 1), não há dúvidas de que há indicação de encaminhamento para TFD 

(Tratamento Fora de Domicilio), de modo urgente, pois se trata de patologia 

com possíveis complicações letais, ainda sem diagnostico, em paciente 

jovem e necessidade de investigação adequada. Assim sendo, 

considerando que a postergação do devido tratamento pode causar 

graves sequelas a menor Maria Eduarda, conclui-se que a necessidade da 

imediata realização do tratamento no presente caso. Diante do exposto, 

DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela específica, com fundamento 

no artigo 497 c.c artigo 300, ambos do Código de Processo Civil, para 

determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, a realização do Tratamento Fora do Domicílio da 

menor Maria Eduarda, consubstanciado na disponibilização de avaliação 

em serviço de referência de Coagulopatias, a fim de se diagnosticar seu 

problema e, por corolário, o adequado tratamento hematológico, e demais 

tratamentos/procedimentos/medicamentos decorrentes da doença, bem 

como com a concessão de translado, hospedagem e alimentação para si e 

acompanhante, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, ou, caso haja 

empecilho de sua realização na rede pública de saúde, que disponibilize 

sua realização na rede privada, sob pena de bloqueio das verbas públicas 

para o seu custeio, devendo a parte autora apresentar os orçamentos. 

Intimem-se as partes da presente decisão. O prazo para cumprimento da 

tutela específica, contar-se-á a partir da juntada do mandado de 

notificação dos requeridos. Citem-se os requeridos, na pessoa de seus 

representantes legais, no endereço constante dos autos, para, querendo, 

responder à inicial, no prazo legal, em conformidade ao art. 183 do CPC. 

No mais, autorizo os benefícios das diligências dos oficiais de justiça, nos 
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moldes do art.212, §2º, do Código de Processo Civil. Após, vista ao 

Ministério Público. Cumpra-se com urgência, servindo a presente como 

Mandado de Intimação/Citação e Carta Precatória. Primavera do Leste/MT, 

17 de agosto de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000298-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON APARECIDO GOMES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO PALMEIRA DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO)

 

Intimo as partes da decisão do ID 14007021, bem como da audiência 

designada conforme certidão a seguir transcrita: C E R T I D Ã O O 

GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 17de 

outubrode 2018, às 13h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de 

que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na oralidade, 

no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste-MT, 16 de 

agosto de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003228-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO ROMANO RIVA (AUTOR)

ERLON JUNIOR RIVA (AUTOR)

EDSON RONALDO RIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR DOS SANTOS RIVA (RÉU)

WALDOMIRO RIVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL CARLOTTO CORREA OAB - MT14144/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1003228-76.2017.8.11.0037 (PJe) 

Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Evicção de Imóvel Rural 

c/c Indenização por Perdas e Danos Requerentes: Severino Romano Riva 

e Outro Requeridos: Waldomiro Riva e Outra Vistos etc. Trata-se de ação 

de rescisão contratual c/c indenização por evicção de imóvel rural c/c 

indenização por perdas e danos proposta por Severino Romano Riva e 

Edson Ronaldo Riva em face de Waldomiro Riva e Altair dos Santos Riva, 

todos qualificados nos autos em epígrafe. Antes da formação da 

angularidade da relação jurídica processual, a parte autora aditou a 

petição inicial, protestando pela inclusão do autor Erlon Junior Riva 

(Num.9731049). Designada audiência de conciliação, a tentativa de 

composição restou infrutífera (Num.10616907). Regularmente citada, a 

parte requerida contestou a ação suscitando a prescrição, uma vez que 

configurada a evicção em 07/02/2008, pelo trânsito em julgado da 

sentença que declarou, em caráter definitivo, a perda do domínio do imóvel 

rural discutido nos autos, restando, por conseguinte, inafastável a 

configuração da prescrição após o decurso do prazo de 3 (três) anos, 

nos moldes do artigo 206, §3º, V, do Código Civil. Consigna, ainda, que a 

parte autora justifica equivocadamente a subsistência do direito pela 

utilização do prazo prescricional previsto no Código Civil de 1916 (CC/16, 

art.177), com fundamento extraído da regra de transição definida pelo 

artigo 2.035 do Código Civil de 2002, sendo certo que o citado dispositivo 

consigna a prevalência do antigo diploma legal somente na hipótese de 

discussão quanto à validade e atos jurídicos do negócio celebrado sob 

sua vigência e não seus efeitos produzidos posteriormente, como no caso 

dos autos. Destaca a interpretação dos Tribunais de Justiça dos Estados 

e do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, inclusive com 

consolidação de recurso repetitivo (REsp 1.360.969). Subsidiariamente, a 

fim de elidir eventual arguição de que o direito à evicção teria se iniciado 

com o ato de substituição processual, que se deu na ação na qual se 

discutia o domínio do imóvel, em 08/07/1997 (portanto, sob a vigência do 

antigo Código Civil), consignou a regra esculpida pelo artigo 2.028 do 

Código Civil vigente, que soluciona o conflito intertemporal de normas na 

aplicação de prazos iniciados sob a vigência do antigo Código, 

ressaltando que, no caso em análise, não haveria aplicação do dispositivo 

tendo em vista a ausência do transcurso de mais da metade do tempo 

estabelecido na lei revogada, afastando, assim, sua eventual aplicação. 

Nessa mesma ótica, restaria inaplicável o citado dispositivo acaso utilizado 

parâmetro relativo à formalização do negócio jurídico (compra e venda), 

eis que se deu em 09/08/1995, portanto dissonante da hipótese de 

configuração do dispositivo, além de prescrito pelo decurso do prazo 

vintenário. Questionou, ainda, a ilegitimidade ativa do autor Severino 

Romano Riva, em razão da cessão de direitos formalizada pela parte, 

conforme consta de Escritura Pública lavrada às folhas 138, Livro 18-E no 

Cartório Notarial desta Comarca. Sustenta litigância de má-fé, com menção 

ao fato dos autores consignarem informação manifestamente 

desconforme com as provas colacionadas pela própria parte. Por fim, 

rechaça os cálculos apresentados pela parte autora a título de perdas e 

danos, asseverando excesso na valorização da área, bem como ausência 

de comprovação de lucros cessantes, concluindo pelo julgamento 

improcedente do pedido (Num.11127106). A parte autora impugnou a 

contestação, protestando, incialmente, pela advertência ao causídico dos 

demandados para que proceda com urbanidade no feito, abstendo-se de 

utilizar expressões desrespeitosas. Em seguida, postulou pela aplicação 

da penalidade prevista no artigo 334, §8º, do Código de Processo Civil, em 

decorrência da ausência dos requeridos na audiência de conciliação, 

sendo que o representante processual, presente no ato, não possuía 

poderes especiais para tal finalidade. Sobre as preliminares, refutou a 

arguição de prescrição, consignando que a interpretação do comando 

normativo constante do artigo 2.035 do Código Civil de 2002 conduz à 

lógica conclusão de que a validade e demais atos jurídicos obedecem ao 

disposto na legislação anterior. Portanto, a prescrição obedece ao prazo 

vintenário do artigo 177 do Código Civil de 1916, ainda não defluído. 

Enaltece o acerto da conclusão pela disposição do artigo 5º, XXXVI, da 

Constituição Federal, que consagra proteção jurídica ao ato jurídico 

perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, em especial proteção 

conferida na hipótese de lei superveniente. Nesse sentido, afastou as 

arguições e julgados colacionados pelos demandados, consignando que a 

tese proposta não é unânime no Superior Tribunal de Justiça, registrando 

a tendência da referida corte superior em reconhecer o prazo decenal 

para pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. Seguindo, 

suscitou que embora o autor tenha celebrado contrato de cessão, o 

negócio não foi ultimado, permanecendo o autor como titular do direito. 

Quanto a alegada litigância de má-fé, consigna buscar o que entende de 

direito. Por fim, sobre as perdas e danos, registra que os valores 

esboçados refletem a realidade econômica e produtiva da região, razão 

porque legítimo. Conclui alegando litigância de má-fé dos requeridos, 

protestando pela consequente penalização (Num.11189932). 

Determinou-se a manifestação da parte requerida, nos moldes do artigo 

437, §1º, do Código de Processo Civil (Num.11620184). A parte autora 

suscitou a preclusão diante da ausência de manifestação tempestiva 

(Num.11839973). A parte autora apresentou incidente de tutela de 

urgência de natureza cautelar, com pedido de averbações cautelares à 

margem das matrículas imobiliárias dos bens de propriedade dos 

requeridos (Num.11900924). O requerido Waldomiro Riva apresentou 

manifestação quanto aos documentos juntados (Num.11979464). Petição 

interlocutória dialética (Num.12055127). Resposta à manifestação 

(Num.12454947). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Inexistindo formalização de 
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acordo, passo a sanear o processo. I - Da preliminar de ilegitimidade ativa 

A preliminar suscitada é manifestamente improcedente. Isso porque, a 

cessão de direitos não foi ultimada pelo cessionário, restando o autor 

Severino Romano Riva manutenido, até o presente momento, na condição 

de proprietário do imóvel (CC, art.1.245, §2º). Ademais, somente aqueles 

que foram privados do bem por força de suposta evicção teriam 

legitimidade para discutir em juízo eventual reparação civil pelos danos 

dela decorrentes. Logo, afasto a preliminar arguida. II - Da Prescrição A 

questão de ordem pública suscitada (prescrição) não restou configurada 

no caso dos autos. Com efeito. A parte autora postula pela declaração de 

rescisão do contrato de compra e venda formalizado com os demandados, 

ante a ocorrência da evicção, com consequente condenação ao 

pagamento de indenização pelo negócio jurídico desfeito, bem como pelos 

lucros cessantes. Embora haja consenso entre os litigantes quanto a 

configuração e ao termo inicial da evicção, e consequente início da 

contagem do prazo prescricional, dada a dimensão da discussão jurídica, 

necessário fundamentar, de forma expressa, o marco inicial para a 

contagem do aludido prazo. Nas lições do ilustre civilista Silvio Rodrigues, 

“dá-se evicção quando o adquirente de uma coisa se vê total ou 

parcialmente privado da mesma, em virtude de sentença judicial que a 

atribui a terceiro, seu verdadeiro dono. Portanto, a evicção resulta sempre 

de uma decisão judicial” [1]. É clássica a lição de que “o direito do 

reivindicante e a carência de direito do vendedor, em verdade, só 

judicialmente podem ser apurados; sem sentença com trânsito em julgado, 

que proclame o bom e o mau direito de um e de outro, não se pode ter 

certeza sobre a quem pertence o domínio. De maneira que a evicção só 

ocorre quando a sentença definitiva houver negado ao adquirente seu 

direito à coisa”[2]. Portanto, como é exigida decisão definitiva negando o 

direito do adquirente (evicto) como pressuposto para a ocorrência da 

evicção, resta configurada, no caso dos autos, pela data do trânsito em 

julgado da sentença que reconheceu o domínio do terceiro Luis Carlos 

Interlandi em 07.02.2008, marco inicial incontroverso da prescrição. 

Definido isso, resta afastada qualquer discussão quanto a configuração 

de conflito intertemporal de normas, uma vez que o direito do autor surgiu 

em plena vigência do Código Civil de 2002 (07.02.2008). Por necessário 

registro, impende recordar que o artigo 2.035 do Código Civil disciplina que 

a validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos antes da 

entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, 

referidas no art. 2.045, mas os seus efeitos, produzidos após a vigência 

deste Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido 

prevista pelas partes determinada forma de execução. Destarte, tendo em 

vista que não há discussão no feito – propriamente dita (princípio da 

congruência ou adstrição) – quanto à validade do negócio jurídico, resta 

delimitada a lide sobre os efeitos dele decorrentes (evicção, rescisão, 

danos etc.). Logo, inexiste ambiente jurídico favorável para aplicação 

intertemporal de normas, razão porque deve ser afastada a disciplina do 

diploma Civil de 1916 e respectiva subsunção prescricional ao prazo 

vintenário (CC/16, art.177). Diante desse contexto, a prescrição se 

configura pelos comandos normativos tipificados no Código Civil de 2002. 

Todavia, as partes instalam, aqui, nova controvérsia sobre o prazo a ser 

considerado (trienal ou decenal), viabilizada pela ausência de previsão 

específica quanto ao prazo a ser considerado no caso da evicção. E de 

fato não há, no ordenamento civil brasileiro, hipótese de prescrição 

especialmente prevista para o instituto da evicção, cabendo ao operador 

do direito interpretar sua ocorrência e enquadrá-la adequadamente na 

hipótese correspondente. Nesse aspecto, inobstante o nomen juris, a 

natureza da ação baseada na garantia da evicção é tipicamente de 

reparação civil decorrente de inadimplemento contratual. A par dessa 

conclusão, soaria razoável submeter o prazo prescricional ao prazo de 3 

(três) anos, em observância ao disposto no artigo 206, §3º, V, do Código 

Civil, assim como já aplicado pela Ministra Nancy Andrighi, no julgamento 

do REsp. 1577.229/MG, em 08/11/2016. Todavia, a controvérsia jurídica se 

aprofunda para além do simples silogismo casual. Isso porque, como 

ressaltado pelo mandatário legal do autor, a expressão “pretensões 

decorrentes de inadimplemento contratual”, já fora empregada tanto para 

reconhecer a prescrição decenal (REsp. 1498564/MG), quanto para 

reconhecer a prescrição trienal (REsp. 1.577.229/MG). Analisando as 

razões jurídicas da divergência, nota-se a tendência de alguma doutrina 

em diferenciar a reparação civil decorrente do inadimplemento contratual 

ao do extracontratual. No âmbito da Justiça Federal, a V Jornada de Direito 

Civil editou o Enunciado 419, consignando que “o prazo prescricional de 

três anos para a pretensão de reparação civil aplica-se tanto à 

responsabilidade contratual quanto à responsabilidade extracontratual”. 

Ocorre que a questão divergente foi levada à apreciação do Superior 

Tribunal de Justiça, que, em sede de embargos de divergência em recurso 

especial, com relatoria da própria Ministra Nancy Andrighi, uniformizou o 

entendimento decidindo que nas controvérsias relacionadas à 

responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art.205, CC/02), que 

prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de 

responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, §3º, V, 

do CC/02, com prazo de três anos, veja: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. 

INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. 

UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial 

opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017. 2. O 

propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição 

aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento 

contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 

206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002). 3. Quanto à 

alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 

168/STJ (“Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência 

do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado”). 4. O 

instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações 

jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar 

uma perpétua situação de insegurança. 5. Nas controvérsias relacionadas 

à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que 

prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de 

responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, 

do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo 

prescricional, o termo “reparação civil” não abrange a composição da toda 

e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do 

descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa 

indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de 

responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por 

observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez 

anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de 

inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos 

por ele causados. 8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens 

jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade 

contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto 

atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da 

isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa 

parte, não providos. (STJ - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 

1.280.825 - RJ (2011/0190397-7), Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, em 

02.08.2018). Como bem ressaltado pela ínclita relatora, “considerando a 

relevância da controvérsia em julgamento e as diferentes orientações 

jurisprudenciais deste Superior Tribunal de Justiça, o recurso em 

julgamento impõe a este STJ nova reflexão e aprofundamento sobre o 

tema. Passa-se, desse modo, a analisar os elementos essenciais para a 

correta interpretação da prescrição por inadimplemento contratual. a. Do 

elemento normativo-literal Para se determinar o correto prazo prescricional 

nas hipóteses de responsabilidade contratual, deve-se perquirir, em 

primeiro lugar, sobre o elemento normativo-literal do dispositivo legal. 

Nesse sentido, questiona-se a designação “reparação civil” também 

poderia ser utilizada para se referir a situações de danos gerados a partir 

do inadimplemento contratual. Para esse mister, é necessário analisar as 

ocorrências desse termo no CC/02. A primeira ocorrência é no art. 932, 

em que expande os responsáveis pela reparação civil por danos 

cometidos por terceiros, por exemplo, de forma que os pais são 

responsáveis pelos filhos, o tutor, pelos pupilos, o empregador, pelos 

empregados, etc. Outra ocorrência é no art. 942, em que se estabelece a 

solidariedade pela reparação em situações de coautoria. Ademais, no art. 

943 dispõe que o direito de exigir a reparação é transmissível por meio de 

herança. Por fim, o caput do art. 953 afirma que “a indenização por injúria, 

difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte 

ao ofendido”. Repare-se que todas essas ocorrências do uso da 

expressão “reparação civil” estão contidas no Título IX, do Livro I, da Parte 

Especial do CC/02, que versa sobre responsabilidade civil extracontratual. 

Nas hipóteses em que o CC/02 se refere à inadimplemento contratual, tal 

como o Título IV do Livro I da Parte Especial (arts. 389 a 405), não há 

menção à expressão “reparação civil”. Da mesma forma no CC/16, o qual 

não continha a esse termo nos arts. 955 a 963 e 1056 a 1061, os quais 
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dispunham sobre inadimplemento contratual. Dessa forma, partindo-se de 

uma interpretação literal do texto normativo, compreende-se que o termo 

“reparação civil” foi utilizado pelo legislador apenas quando pretendeu se 

referir à responsabilidade extracontratual. Como afirmam os doutrinadores 

Judith MARTINS-COSTA e Cristiano ZANETTI (Responsabilidade contratual: 

prazo prescricional de dez anos. RT, vol. 979/2017, maio/2017, p. 

215-241), a expressão em comento não pode se referir às situações de 

inadimplemento contratual, mesmo com a tendência normativa de redução 

de prazos prescricionais, pois “a tendência à redução dos prazos 

previstos no diploma anterior não permite desconsiderar o dado normativo 

que o intérprete tem diante dos olhos e que, nos códigos brasileiros, 

nunca foi empregado para disciplinar a responsabilidade contratual. 

Maiores ou menores, os prazos prescricionais a se observar são sempre 

fixados pelo legislador”. Humberto THEODORO JR. também interpreta o 

conceito de “reparação civil” de maneira restritiva, apesar de sua aparente 

amplitude, para abarcar apenas os casos de reparação civil dos danos ex 

delicto, afirma que, com a intenção de reduzir prazos prescricionais, o 

Código vigente incluiu o prazo da reparação civil no rol das submetidas ao 

prazo de três anos, independentemente se se cuide de ato ilícito doloso ou 

culposo, ou de danos materiais ou morais: “a prescrição civil é uma só” 

(Comentários ao novo Código Civil. Forense, 2003, vol. 3, t. II, item 389, p. 

328). Ainda nas palavras desse doutrinador, o CC/02 ao mencionar o 

termo “reparação civil”: “Está cogitando da obrigação que nasce do ato 

ilícito stricto sensu. Não se aplica, portanto, às hipóteses de violação do 

contrato, já que as perdas e danos, em tal conjuntura, se apresentam com 

função 'secundária'. O regime principal é o do contrato, ao qual deve 

aderir o dever de indenizar como acessório, cabendo-lhe função própria 

do plano sancionatório. Enquanto não prescrita a pretensão principal (a 

referente à obrigação contratual) não pode prescrever a respectiva 

sanção (a obrigação pelas perdas e danos) (...) Esta é a interpretação 

que prevalece no direito italiano (Código Civil, art. 2.947), onde se inspirou 

o Código brasileiro para criar uma prescrição reduzida para a pretensão 

de reparação do dano” (Comentários ao novo Código Civil. Forense, 2003, 

vol. 3, t. II, item 303, p. 333) Cumpre mencionar que esta mesma Turma já 

havia se manifestado no sentido da compreensão restritiva, no julgamento 

do REsp 1.159.317/SP, associando o termo “reparação civil” ao princípio 

do “a ninguém ofender” (em latim, neminem laedere) e, portanto, à 

responsabilidade extracontratual, in verbis: 18.- A expressão “reparação 

civil”, contida no art. 206, § 3º, V, tem acepção bastante ampla, mas, de 

modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada, 

necessariamente, às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por 

antecedente o ato ilícito. A pretensão de cobrança fundada em reparação 

civil deve, portanto, decorrer de danos sofridos em razão de ato ilícito (em 

sentido estrito) praticado, estando associada ao princípio do neminem 

laedere que serve de lastro para toda a doutrina da responsabilidade civil. 

(REsp 1.159.317/SP (Terceira Turma, j. 11/03/2014, DJe 18/03/2014) Em 

conclusão, para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo 

“reparação civil” não abrange a composição da toda e qualquer 

consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do 

descumprimento de um dever jurídico, mas apenas as consequências 

danosas do ato ou conduta ilícitos em sentido estrito e, portanto, apenas 

para as hipóteses de responsabilidade civil extracontratual. b. Do elemento 

lógico-sistemático Obviamente, o elemento literal não encerra toda a 

interpretação de uma norma jurídica, sem considerar o contexto normativo 

em que se encontra inserida. Assim, o conteúdo literal é apenas o ponto 

de partida da interpretação jurídica, impondo ao intérprete a consideração 

de seu elemento lógico-sistemático. Como nos alerta o Professor Juarez 

FREITAS, “qualquer norma singular só se esclarece plenamente na 

totalidade das normas, dos valores e dos princípios” (A interpretação 

sistemática do direito. São Paulo: Malheiros, 1995, p.15) e, dessa forma, 

apenas por meio de uma interpretação sistemática do direito é possível 

atribuir a melhor significação às normas, de forma a garantir sua 

integridade e coerência lógica. Quando se visualiza o ciclo de vida dos 

contratos, percebe-se que a esmagadora maioria deles se encerra pelo 

adimplemento das prestações acertadas e a consequente extinção do 

liame jurídico entre as partes. Nas hipóteses de inadimplemento contratual, 

contudo, a regra geral é a execução específica. Assim, ao credor é 

permitido exigir do devedor o exato cumprimento daquilo que foi avençado. 

Se houver mora, além da execução específica da prestação, o credor 

pode pleitear eventuais perdas e danos decorrentes da inobservância do 

tempo ou modo contratados (arts. 389, 394 e 395 do CC/02). Na hipótese 

de inadimplemento definitivo (art. 475 do CC/02), o credor poderá escolher 

entre a execução pelo equivalente ou, observados os pressupostos 

necessários, a resolução da relação jurídica contratual. Em ambas 

alternativas, poderá requerer, ainda, o pagamento de perdas e danos 

eventualmente causadas pelo devedor. Há, desse modo, três pretensões 

potenciais por parte do credor, quando se verifica o inadimplemento 

contratual, todas interligadas pelos mesmos contornos fáticos e pelos 

mesmos fundamentos jurídicos, sem qualquer distinção evidente no texto 

normativo. Tal situação exige do intérprete a aplicação das mesmas regras 

para as três pretensões. Nas palavras de Judith MARTINS-COSTA e 

Cristiano ZANETTI (Responsabilidade contratual: prazo prescricional de 

dez anos. RT, vol. 979/2017, maio/2017, p. 215-241): “sendo o dever de 

indenizar pelo inadimplemento substitutivo ao cumprimento contratual 

(consistindo no “segundo momento” da relação obrigacional) participa, 

ontológica e funcionalmente, do mesmo fenômeno, razão pela qual, 

logicamente, há de ser seguido o mesmo prazo previsto para as ações de 

cumprimento do negócio, isto é, dez anos”. Considerando a logicidade e a 

integridade da legislação civil, por questão de coerência, é necessário que 

o credor esteja sujeito ao mesmo prazo para exercer as três pretensões 

que a lei põe à sua disposição como possíveis reações ao inadimplemento. 

Não parece haver sentido jurídico nem lógica a afirmação segundo a qual 

o credor tem um prazo para: (i) exigir o cumprimento da prestação; e (ii) 

outro para reclamar o pagamento das perdas e danos que lhe são devidos 

em razão do mesmo descumprimento. Se, em uma determinada situação 

que não ocorreu a prescrição, o contratante ainda pode exigir o 

cumprimento integral do objeto contratado (ou a execução pelo 

equivalente), carece de lógica negar-lhe a possibilidade de pleitear a 

indenização dos danos originados pelo mesmo descumprimento. Nesse 

sentido, o art. 205 do CC/02 mantém a integridade lógica e sistemática da 

legislação civil. Assim, quando houver mora, o credor poderá exigir tanto a 

execução específica como o pagamento por perdas e danos, pelo prazo 

de dez anos. Da mesma forma, diante do inadimplemento definitivo, o 

credor poderá exigir a execução pelo equivalente ou a resolução 

contratual e, em ambos os casos, o pagamento de indenização que lhe for 

devida, igualmente pelo prazo de dez anos. Como afirma a doutrina, o 

objetivo da interpretação sistemática do direito é “em atribuir a melhor 

significação, dentre várias possíveis, aos princípios, às normas e aos 

valores jurídicos, hierarquizando-os num todo aberto, fixando-lhes o 

alcance e superando antinomias, a partir da conformação teleológica, 

tendo em vista solucionar os casos concretos” (Juarez FREITAS. Op. cit., 

p. 54). Nesse contexto, visando a preservação da coerência do CC/02 e 

para lhe atribuir a melhor significação e evitar antinomias, a melhor 

interpretação sistemática dos dispositivos normativos em julgamento 

mostra-se aquela que atribui a mesma regra prescricional para as 

consequências negativas originadas do mesmo fato e com mesmos 

fundamentos jurídicos. Em resumo, para as mesmas causas, as mesmas 

consequências devem ser observadas. Nas palavras da doutrina civilista: 

A preservação da coerência do ordenamento jurídico exige que, como 

regra, o credor tenha à disposição o mesmo prazo para exercer os 

distintos direitos que possui diante do descumprimento, a saber, a 

execução específica, a execução pelo equivalente ou a resolução, 

somadas, em todas as hipóteses, às perdas e danos decorrentes do 

inadimplemento. O raciocínio em sentido diverso priva de lógica e de 

coerência o ordenamento e, portanto, não encontra abrigo entre nós. 

(Judith MARTINS-COSTA e Cristiano ZANETTI. Op. cit. p. 215-241) Por 

observância à lógica e à coerência, portanto, o mesmo prazo prescricional 

de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas 

hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de 

perdas e danos por ele causados. c. Do elemento de igualdade Deve-se 

estar atento à correlação entre fato e valor como pressupostos de 

aplicação da norma, considerando a filosofia subjacente à elaboração do 

CC/02. Trata-se, nesse ponto, de avaliar a observância do princípio da 

isonomia na aplicação do prazo prescricional por inadimplemento 

contratual. Em outras palavras, cumpre analisar se, para os mesmos fatos 

e valores, não se estaria atribuindo regras distintas. Para esse mister, vale 

mencionar o magistério de BANDEIRA DE MELLO, segundo o qual “a lei não 

pode ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento regulador 

da vida social que necessita tratar equitativamente todos os cidadãos”. 

Para o jurista, são três os justos critérios para análise das situações de 

igualdade, acrescido posteriormente por um quarto: 1. A diferenciação não 

pode tornar-se fator de desigualação ou de obtenção de vantagem 

desproporcional para uma das partes 2. Deve existir uma correlação 

lógica abstrata existente entre o fator de discriminação e a disparidade 
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com o tratamento diferenciado. 3. Na implementação de uma igualdade 

material os valores constitucionais precisam ser respeitados. 4. O vínculo 

de correlação precisa ser pertinente em função dos interesses 

constitucionalmente assegurados. A razão da desigualação precisa, pois, 

ser valiosa para o bem público. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. 

Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3 ed., 14 tir., São Paulo: 

Malheiros, 2006. p. 21). No direito privado brasileiro, a responsabilidade 

extracontratual é historicamente tratada de modo distinto daquela 

contratual, por um motivo muito simples: são fontes de obrigações muito 

diferentes, com fundamentos jurídicos diversos. Essa diferença fática e 

jurídica impõe o tratamento distinto do prazo prescricional, pois a violação 

a direito absoluto e o inadimplemento de um direito de crédito não se 

confundem nem na tradição jurídica pátria, nem na natureza das coisas. 

Trata-se da teoria dualista ou clássica das fontes de obrigações do direito 

civil, cuja origem reside no Direito Romano e foi se perpetuando no 

ordenamento jurídico brasileiro. A diferença é muito mais que uma 

designação jurídica, têm fundamento nos fatos, nos valores e nas normas 

aplicáveis a cada situação. Apesar do surgimento de teses unitaristas, 

principalmente após a publicação do CDC, tal distinção foi mantida no 

CC/02, justificada nos diferentes fundamentos fáticos e axiológicos e, 

especialmente, nos distintos regimes jurídicos aplicáveis a cada espécie 

de responsabilidade civil. Como afirmam MARTINS-COSTAS e ZANETTI, “a 

existência de um dever comum – reparar o dano causado – não implica a 

igualdade de fundamentos fáticos, valores a tutelar e regime jurídico a 

seguir”. Com efeito, é possível encontrar muitas distinções de regime 

jurídico entre a responsabilidade contratual e a extracontratual, inclusive 

com relação: à capacidade das partes, quanto à prova do prejuízo; à 

avaliação da culpa entre os sujeitos envolvidos no dano; aos diferentes 

graus de culpa para a imputação do dever de indenizar: ao termo inicial 

para a fixação do ressarcimento: e, por fim, à possibilidade de prefixação 

do dano e de limitar ou excluir a responsabilidade, pois somente a 

responsabilidade contratual permite fixar, limitar ou mesmo excluir o dever 

de indenizar. Analisando as diferenças fáticas entre a responsabilidade 

contratual e a extracontratual, há uma sensível diferença quanto ao grau 

de proximidade entre as partes contratuais nas suas relações sociais. No 

contrato, que é sempre voluntário, há o maior grau de proximidade entre 

as partes contratuais, que se aproximam e planejam em conjunto o futuro 

de suas relações patrimoniais. Nessas hipóteses, o contrato pode ser 

precedido de longa fase negocial, e podem se protrair longamente no 

tempo. De outro lado, na responsabilidade extracontratual, os sujeitos 

encontram-se no grau máximo de distanciamento. Em realidade, nessas 

circunstâncias, as partes entram em contato pelo mero fato de viverem em 

sociedade, sem qualquer negociação ou aproximação prévias. Também há 

uma relevante diferença quanto aos bens jurídicos tutelados por cada 

espécie de responsabilidade civil. Na responsabilidade civil 

extracontratual, protegem-se bens jurídicos gerais, absolutos, derivados 

do comando de não ofender ninguém (neminem laedere). A relação jurídica 

entre vítima e ofensor é pontual, surge com o dano e apenas em razão 

dele, encerrando-se assim que ocorre a reparação. Seu fundamento é a 

“reprovação ética à injusta violação de direitos alheios derivada de uma 

falta de diligência lato sensu compreendida” (MARTINS-COSTA e ZANETTI. 

Op. cit). Porém, quando se trata de responsabilidade por inadimplemento 

contratual, há previamente uma relação entre as partes que se protrai no 

tempo, normalmente precedidas de aproximação e negociação, que 

ajustam exatamente o escopo do relacionamento entre elas. Essas 

relações não ocorrem por acaso, ou pelo mero “viver em sociedade”, mas 

derivam de um negócio jurídico. Normalmente, há um mínimo de confiança 

entre as partes, e o dever de indenizar da responsabilidade contratual 

encontra seu fundamento na garantia da confiança legítima entre elas. A 

invocação ao princípio da isonomia insculpido no art. 5º, caput, da CF, 

para reduzir a três anos o prazo prescricional de responsabilidade por 

inadimplemento contratual, acaba em realidade ferindo o próprio preceito 

que exige, de um lado, o tratamento idêntico a situações semelhantes e, de 

outro, o tratamento diferenciado para hipóteses que são distintas. 

Igualou-se inadimplemento contratual com inadimplemento absoluto, que 

são institutos muito distintos. Para essa finalidade, cumpre mencionar 

novamente a lição de BANDEIRA DE MELLO quanto ao conteúdo jurídico do 

princípio da igualdade ou isonomia, em especial quanto ao fator de 

discriminação operados pela legislação, afirma-se que: Sob este segmento 

[isonomia e fator de discriminação], colocaremos em pauta dois requisitos, 

a saber: a) a lei não pode erigir em critério diferencial um traço tão 

específico que singularize no presente e definitivamente, de modo 

absoluto, um sujeito a ser colhido pelo regime peculiar; b) o traço 

diferencial adotado, necessariamente há de residir na pessoa, coisa ou 

situação a ser discriminada; ou seja: elemento algum que não exista nelas 

mesmas poderá servir de base para assujeitá-las a regimes diferentes. 

(Celso Antônio Bandeira de MELLO. O Conteúdo Jurídico do princípio da 

igualdade. São Paulo: Malheiros, 3ª ed., 11ª tir., 2003, p. 23) Como 

demonstrado acima, há muitas diferenças de ordem fática, de bens 

jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade 

contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto 

atribuído pelo legislador civil pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da 

isonomia. Assim, a distinção dos prazos comporta crítica, mas diz respeito 

somente a uma possível alteração legislativa, como admite Sérgio Cavalieri 

Filho, que afirma expressamente que o ordenamento jurídico brasileiro 

adotou a tese dualista ou clássica (Programa de Responsabilidade Civil. 

São Paulo: Atlas, 9ª ed., 2010, p. 16), a qual também é adotada em muitos 

países, como a Itália, Espanha e Portugal. Do ponto de vista pragmático, 

também se mostra adequada a distinção dos prazos. Em contratos mais 

duradouros, sempre é viável e mais provável que as partes se 

componham de alguma maneira, de forma a evitar longas e dispendiosas 

disputas judiciais, o que é improvável de ocorrer na responsabilidade 

extracontratual. Por fim, como afirmado no acórdão embargado, não é 

aplicável o prazo prescricional previsto no art. 206, § 3º, IV, do CC/2002, 

pois tal dispositivo incide apenas sobre as hipóteses de enriquecimento 

sem causa. E, nos termos do CC/2002, o enriquecimento sem causa como 

instituto de aplicação subsidiária, ao dispor expressamente que “não 

caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros 

meios para se ressarcir do prejuízo sofrido”. Assim, na interpretação da 

Corte Superior, a evicção representa pretensão decorrente de 

inadimplemento contratual, com prescrição em 10 anos (CC/02, art.205). 

Nessa linha de intelecção, o caso sob julgamento se ajusta ao fundamento 

do precedente uniformizado pela Corte Superior, restando evidente a 

submissão ao prazo prescricional decenal, não transcorrido no caso 

concreto entre a data do surgimento do direito (07.02.2008) e a 

propositura da ação (27.07.2017). Logo, não configurada a prescrição, a 

questão prejudicial deve ser afastada. III – Da declaração de saneamento 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais. Julgo, 

por conseguinte, o processo saneado. IV – Dos pontos controvertidos 

Assim, estando o processo preparado, fixo os pontos controvertidos: a 

extensão dos danos. V – Das questões relevantes de direito para o mérito 

A questão relativa aos pressupostos legais da responsabilidade civil. VI – 

Do requerimento de provas e ônus processuais das partes O ônus da 

prova observará o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil. 

Defiro a produção de prova documental, observado, todavia, o disposto no 

artigo 435 do Código de Processo Civil, bem como a prova testemunhal e o 

depoimento pessoal. Intimem-se pessoalmente as partes para 

comparecerem ao ato processual designado a fim de prestar o depoimento 

pessoal, com as advertências do artigo 385, §1º, do Código de Processo 

Civil. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação (CPC, 357, §4º). 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 

(CPC, art.455). VII – Da designação da audiência de instrução e julgamento 

Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 05 de 

dezembro de 2018, às 13h00min. VIII – Do incidente de tutela de urgência 

de natureza cautelar A concessão da tutela provisória de urgência 

demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor 

do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. Sob tal conjuntura, 

há elementos processuais que denotam a pertinência material do direito. 

Com efeito, a parte autora colacionou certidões imobiliárias consignando o 

valor dos imóveis registrados em nome dos réus, com indicação de 

insuficiência sobre o valor da causa. Assim, tendo em vista a dimensão 

indenizatória discutida nos autos, por cautela, é prudente registrar a 

existência da ação, com deferimento do registro gratuito 

(hipossuficiência). O registro não representa, por evidência, 

indisponibilidade imobiliária, mas apenas garantia da manutenção da 

condição de solvência em caso de eventual reconhecimento da 

procedência do direito do autor, considerando a ausência de controvérsia 

sobre pontos relevantes da lide civil. Isso posto, presentes os 

pressupostos legais, defiro o pedido de tutela provisória de urgência 

cautelar, e determino seja registrada a existência da presente ação às 

margens das matrículas indicadas, consignando-se a gratuidade de 
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justiça, bem como na junta comercial. Oficie-se ao Cartório de Registro de 

Imóveis e Junta Comercial. IX – Das demais providências Deixo de 

condenar a parte demandada nas penalidades do artigo 334, §8º do 

Código de Processo Civil, uma vez que apresentada procuração com 

poderes especiais para transigir. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 07 

de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito [1] 

RODRIGUES. Silvio. Direito Civil/Silvio Rodrigues – São Paulo: Saraiva, 

2003, pág.115. [2] RODRIGUES. Silvio. Direito Civil/Silvio Rodrigues – São 

Paulo: Saraiva, 2003, pág.116.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1004890-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA BIAVATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT0009373A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MACHNIC & MACHNIC LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE PARA CUMPRIR O TÓPICO A SEGUIR 

DA DECISÃO DO ID14540591: "...Portanto, configurada a hipótese legal de 

despejo (Lei nº 8.245/91, art. 59, §1º, IX), CONCEDO A MEDIDA LIMINAR 

para desocupação em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência 

da parte contrária, mediante prévia prestação de caução no valor 

equivalente a 3 (três) meses de aluguel."

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005159-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA RIZZI DA SILVA (REQUERENTE)

EVELYN LUANA DA SILVA (REQUERENTE)

KEVELIN DARLINE DA SILVA (REQUERENTE)

C. R. D. S. (REQUERENTE)

CRISTIAN LUÍS RIZZI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FROTA MOSER OAB - RS57786 (ADVOGADO)

RUI SCHULZ OAB - RS43346 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LTV INDUSTRIA, TRANSPORTE E COMERCIO DE LATICINIOS EIRELI 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

JERRI DOS SANTOS BICCA (TESTEMUNHA)

 

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 : 

1005159-80.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JUREMA RIZZI DA SILVA, 

EVELYN LUANA DA SILVA, KEVELIN DARLINE DA SILVA, CAROLINE 

RIZZI DA SILVA, CRISTIAN LUÍS RIZZI DA SILVA REQUERIDO: LTV 

INDUSTRIA, TRANSPORTE E COMERCIO DE LATICINIOS EIRELI Vistos etc. 

Designo audiência para a oitiva da testemunha Jerri dos Santos Bicca para 

a data de 12 de setembro de 2018, às 17h00min. 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 

(CPC, art.455). A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, 

art.455, §1º). Comunique-se ao Juízo Deprecante. Intimações pertinentes 

(CPC, art.261, §2º). Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 17 de agosto de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 178656 Nr: 9949-95.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO INACIO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT-15.484-A, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 175368 Nr: 8188-29.2016.811.0037

 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: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 114457 Nr: 4900-15.2012.811.0037

 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: JOSEMAR ALVES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8530-A, NESTOR MAYER - OAB:7618/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso Adesivo de Apelação, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 155649 Nr: 7051-46.2015.811.0037

 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): JOSE VALTER PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149580 Nr: 4172-66.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163453 Nr: 1931-85.2016.811.0037

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:OAB/MT 21.387-B, ANNA PAULA AZAMBUJA 

OKUZONO - OAB:OAB/MT 17859-E, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 54334 Nr: 1904-83.2008.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO GONZAGA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA ALMEIDA PEREIRA 

DE SENA - OAB:12067

 INTIMO a causídica subscritora das petições inclusas (fls. 60/72; 86/87 ), 

LUDMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - OAB:12067), para regularizar sua 

atuação processual, apresentando o instrumento de mandato ou 

substabelecimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do ato não 

ratificado ser considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi 

praticado, respondendo a advogada pelas despesas e por perdas e 

danos, nos moldes do artigo 104, §2º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 137198 Nr: 8447-92.2014.811.0037

 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: LUCIANO COSTA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 39096 Nr: 1518-24.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADIR GAIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, MILENA PIRÁGINE - OAB:OAB/MT 

17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 178384 Nr: 9788-85.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MEDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉO JUNIOR CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO PORTES 

JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 

12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 133456 Nr: 5553-46.2014.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE ROSSETO FELSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI DAL CORTIVO - OAB:PR 

62.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 Não exercendo o devedor a opção e optando o credor pela execução por 

quantia certa, intime-se o devedor para pagar o débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido 

de multa de dez por cento e, também, de honorários de dez por cento 

(CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de 

impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, 

art.525).Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação (CPC, art.523, §3º).Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 15 de agosto de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 103025 Nr: 2259-88.2011.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SK AUTOMOTIVE S/A DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. P. MOTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ HELENA DOS SANTOS - 

OAB:87192/SP, ENIMAR PIZZATTO - OAB:15818/PR, FERNANDO 

BONISSONI - OAB:37434, ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:14588-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transitada em julgado, inexistindo pagamento e havendo requerimento 

expresso da credora, intime-se o executado para pagar o débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, 

não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de dez por 

cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525).Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropr iação (CPC, art .523, 

§3º).Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 15 de agosto de 2018.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 22096 Nr: 3449-04.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRES LORENZZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI SCHWAB MATTOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SCHWAB MATTOZO 

- OAB:MT 5.849
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 Processo nº 3449-04.2002.811.0014 (Código 22096)

Cumprimento de Sentença

Exequente: José Antônio de Castro Leite Nogueira

 Executado: Osni Schwab Mattozo

Vistos etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Osni Schwab Matozzo 

em face da decisão proferida às fls.297/298, sob o fundamento de 

omissão, consistente na inobservância de teses firmadas para 

julgamentos de casos repetitivos, quanto a absoluta impenhorabilidade dos 

vencimentos (fls.306/309).

Instada a manifestar-se, a parte exequente sustentou a inexistência de 

omissão no ato decisório e apontou que a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça autoriza a penhora de até 30% (trinta por cento) sobre 

a conta salário (fls.313/314).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

A decisão foi expressa ao deferir a penhora sobre 30% dos subsídios da 

parte executada até integral satisfação do crédito executado, com 

fundamentação jurídica.

Destarte, não há qualquer omissão no ato decisório. O que pode haver, 

quando muito, é a discordância da embargante com o posicionamento 

adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que 

o postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim.

 Isto posto, rejeito os embargos de declaração opostos.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.296/297).

Intimem-se. Expeça-se necessário.

Primavera do Leste (MT), 15 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 134271 Nr: 6196-04.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA ALVORADA LTDA, JOHNAN AMARAL 

TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁBIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL, 

NEUSA PIENIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:8675/MT, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:MT 9.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, GUSTAVO 

EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 

15.674, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 7187

 Processo nº 6196-04.2014.811.0037 (Código 134271)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Agrícola Alvorada LTDA.

Executados: Flábio Ricardo Pawlina do Amaral e Neusa Pieniz

Vistos em correição permanente.

 Autorizo a carga dos autos, na forma postulada (fls.461), com 

observância do prazo legal.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 15 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 153759 Nr: 6139-49.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ BBA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6139-49.2015.811.0037 (Código 153759)

Ação de Execução

Exequente: Banco Itaú BBA S/A

Executado: Mauro Eiiti Murofuse

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução proposta por Banco Itaú BBA S/A em face 

de Mauro Eiiti Murofuse, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Antes de integralizada a relação jurídica processual, a parte autora 

desistiu da ação (fls.85).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Baixe-se eventual medida judicial restritiva.

Custas processuais pela parte autora a teor do disposto no artigo 90, 

caput, 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), 15 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112621 Nr: 3141-16.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIS FERREIRA LEMES

 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: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O

 Destarte, autorizo a requisição de informações à Receita Federal, na 

forma postulada, mediante acesso ao Sistema INFOJUD 

(fls.126).Aportando a resposta respectiva, arquive-se em local reservado, 

em pasta própria, 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.Outrossim, autorizo a pesquisa e inclusão do sistema 

R E N A J U D . C u m p r a - s e  i n t e g r a l m e n t e  d e c i s ã o  d e r r a d e i r a 

(flS.122).Concluídas as diligências, imediata conclusão.Às providências. 

Primavera do Leste (MT), 15 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126146 Nr: 8712-31.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA BARBOSA & BARBOSA DE SOUZA 

LTDA, THAIS BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MARCO 

ANTONIO MARI - OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍULA ALESSANDRA 

FACHIN PACKER FALEIROS - OAB:7.531-B/MT, VALÉRIUS HATIRO 

KATO FALEIROS - OAB:MT 7.457-B

 Aportando a resposta respectiva, arquive-se em local reservado, em 

pasta própria, 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.Outrossim, autorizo a pesquisa e inclusão do sistema 

RENAJUD.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 15 de agosto de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 132 de 785



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70427 Nr: 2735-63.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDER LOSS, MÁRIO CESAR CREMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE 

PROD. AGROP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, JOSE 

CAVALCANTE NETO - OAB:, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CLÉCIO FERLIN - 

OAB:12.568/MT

 Processo nº 2735-63.2010.811.0037 (Código 70427)

Cumprimento de Sentença

 Exequente: Mário César Crema

 Executado: Fronteira Comércio de Cereais e representação de Produtos 

Agropecuários Ltda.

 Vistos etc.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, acresça-se ao débito 

multa de dez por cento e, também, honorários de dez por cento (CPC, 

art.523, §1º).

Autorizo a penhora sobre os ativos financeiros, nos moldes do artigo 854 

do Código de Processo Civil.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 15 de Agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106572 Nr: 5639-22.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEIS SEVERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILENI TEREZINHA MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIDE MARIA PAGANI DE LIRA - 

OAB:8960 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5639-22.2011.811.0037 (Código 106572)

Ação de Cobrança

Requerente: Sidneis Severino

Requerida: Ileni Terezinha Mari

Vistos etc.

Frustrada a tentativa de localização pessoal, intime-se por edital.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

 Primavera do Leste (MT), 15 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 120594 Nr: 3081-09.2013.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON BENEDITO ROMAGNOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3081-09.2013.811.0037 (Código 120594)

Ação Monitória convertida em Execução

Exequentes: Ademilson Benedito Romagnoli e Outros

Executado: Carlos Andrade de Oliveira Matos - ME

Vistos etc.

Nos termos do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o juiz dirigirá o 

processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Trata-se, com efeito, do poder geral de efetivação atribuído ao juiz.

Para seu implemento, o juiz deve verificar as peculiaridades do caso 

concreto, adotando mecanismos que se mostrem adequados à satisfação 

do direito.

Sob tal perspectiva, a suspensão da CNH e do CPF é medida 

manifestamente excessiva, não guardando relação direta com a obrigação 

pecuniária inadimplida.

O poder geral de efetivação por ser concretizado, no caso concreto, com 

o bloqueio dos cartões de crédito em nome do executado, eis que legítima 

a restrição ao crédito, ainda que sob a forma de óbice à utilização de 

serviços bancários, em relação a devedores contumazes.

 Com efeito, a mudança de paradigma do Novo Código de Processo Civil 

estabeleceu novo tratamento ao devedor contumaz, que inviabiliza a 

localização de bens e se furta à responsabilidade patrimonial, 

continuando, todavia, a usufruir dos bens de consumo não essenciais, 

impingindo todo o prejuízo do inadimplemento ao credor, cuja execução 

acaba frustrada pela ausência da localização de patrimônio penhorável.

Intime-se a parte exequente, para indicar bens passíveis de penhora em 

15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da 

execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 15 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106561 Nr: 5627-08.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO ROSA DE OLIVEIRA - ME, 

AGNALDO ROSA DE OLIVEIRA, SANDRA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA

 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:

 Aportando a resposta respectiva, arquive-se em local reservado, em 

pasta própria, 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.Outrossim, autorizo a pesquisa e inclusão do sistema 

RENAJUD.Cumpra-se determinação judicial derradeira (fls.152)Às 

providências.Primavera do Leste (MT), 15 de agosto de 2018.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 147530 Nr: 3266-76.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BRUNETTA, LÉO BACALTCHUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT, ZELIA MARTINI NOGUEIRA - OAB:MT 7675

 Processo nº 3266-76.2015.811.0037 (Código nº147530)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste - 

Primacredi

 Executados: Ivo Brunetta e Outro

Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por 

Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste - Primacredi em face 
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de Ivo Brunetta e Léo Bacaltchuk, qualificado nos autos em epígrafe.

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte exequente 

noticiou o pagamento do débito, postulando pela extinção do feito (fls.136).

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 924, II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme pactuado (fls.130/132).

Baixe-se a medida restritiva

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 15 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 34815 Nr: 2862-74.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA, MARIA SARMENTO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, MARCELO PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLA TROMBETTA 

CADORE - OAB:MT 11.298, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A

 Processo nº 2862-74.2005.811.0037 (Código 34815)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta

Exequente: José Antônio Gonçalves Viana

 Executado: Walmir de Souza

Executado: Maria Sarmento de Souza

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora, por mandado, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, suprindo a omissão (fls.435v), 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), 15 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 137886 Nr: 8938-02.2014.811.0037

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENIR KAPPES, ODELIR VANDERLEI KAPPES, REMI 

JOÃO KAPPES, LAUDICIR KAPPES DA SILVA, IVAN MARCELO KAPPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Joseli Kappes Oro, Arão José Oro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:MT 20.261-B, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/MT

 INTIMO a parte autora para retirar os documentos desentranhados das 

fls. 113/160, conforme decisão de fl. 168 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 137886 Nr: 8938-02.2014.811.0037

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENIR KAPPES, ODELIR VANDERLEI KAPPES, REMI 

JOÃO KAPPES, LAUDICIR KAPPES DA SILVA, IVAN MARCELO KAPPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Joseli Kappes Oro, Arão José Oro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:MT 20.261-B, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/MT

 INTIMO as partes para os termos da decisão: Havendo requerimento de 

produção de prova oral (testemunhal), designo audiência de instrução 

para a data de 12 de setembro de 2018, às 16h00min.

Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem o 

rol de testemunhas (CPC, art.357, §4º c/c art.450).

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 (CPC, art.455).

 A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art.455, §1º).

Intimem-se as partes, por intermédio dos respectivos causídicos.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 178704 Nr: 9958-57.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONDERO & CIA LTDA - ME, CAROLINE 

MARIUSSI LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:MT/17498, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 38856 Nr: 1388-34.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICI FELICI E CAMPOS SILVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1388-34.2006.811.0037 (Código 38856)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Comercial Ramin de Alimentos LTDA

Executado: Felici Felici e Campos Silva LTDA

Vistos em correição permanente.

Autorizo a expedição de oficio à JUCEMAT, consoante postulado.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 34775 Nr: 2728-47.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Vila Rica Ltda, PAULINHO JOSÉ 

PASSINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº 2728-47.2005.811.0014 (Código 34775)

Ação de Cumprimento de Sentença

Exequente: HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo

 Executado: Posto Vila Rica LTDA
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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 requerida (fls.261).

Autorizo o bloqueio de veículos via Sistema RENAJUD, na forma postulada 

(fls.261).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

Primavera do Leste (MT), 14 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117151 Nr: 7823-14.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PAULINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, decreto a revelia, nos moldes do artigo 344 do Código de 

Processo Civil, sem incidência, todavia, dos efeitos materiais e 

processuais ante a obrigatoriedade de nomeação de curador para 

promoção da defesa.Em cumprimento ao disposto no artigo 72, II, do 

Código de Processo Civil e Súmula 196 do Superior Tribunal de Justiça, 

nomeio o ilustre Defensor Público para patrocinar a defesa do réu revel 

citado por edital, o qual deverá ser comunicado, mediante intimação 

pessoal, com prazo em dobro para resposta (CPC, art.186, §1º), em face 

das prerrogativas funcionais.Expeça-se o necessário. Cumpra-se na 

forma da lei.Primavera do Leste (MT), 14 de agosto de 2018.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 139548 Nr: 9996-40.2014.811.0037

 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: JULIANA PAGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Processo nº 9996-40.2014.811.0037 (139548)

Ação Ordinária de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT)

Requerente: Juliana Pagliari

 Requerida: Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A.

 Vistos etc.

Trata-se de ação ordinária de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) 

proposta por Juliana Pagliari em face Seguradora Líder dos Consórcios de 

Seguro DPVAT S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Após a prolação da sentença, as partes transigiram, requerendo a 

extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil (fls.103/104).

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.

Honorários conforme pactuado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 14 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125436 Nr: 8006-48.2013.811.0037

 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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ATLANTICO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:11259-B-MT, Fernando Mateus dos Santos - OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT. 4.062

 Processo nº 8006-48.2013.811.0037 (Código 125436)

Ação Ordinária

Requerente: Condomínio Residencial Atlântico Sul

Requerida: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

Vistos em correição permanente.

Em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte autora, por intermédio dos respectivos causídicos, para 

manifestar-se sobre a arguição de prescrição, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

Primavera do Leste (MT), 13 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 150729 Nr: 4730-38.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3770, TATIANA RAMLOW DA SILVA COSTA - OAB:19078

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005499-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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NEURI ANTONIO FROZZA (REQUERIDO)

ANTONIO CESAR DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias, bem como informar o endereço.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005526-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEDERSON VICENTINI (REQUERIDO)

COMERCIO DE CEREAIS SAO PEDRO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para juntar nos 

autos cópia da procuração bem comprovar o depósito da diligência, para 

expedição de mandado de busca e apreensão , no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004726-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOAO CATARINO DA SILVA (REQUERIDO)

ADRIANA FATIMA DE JESUS SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para juntar nos 

autos, cópia da procuração bem comprovar o depósito da diligência, para 

expedição de mandado de citação, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005553-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEVI ALVES CHAGAS (REQUERIDO)

SILVIO ALVES CHAGAS E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

SILVIO ALVES CHAGAS (REQUERIDO)

DAVID ALVES CHAGAS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para cumprimento do mandado, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005553-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEVI ALVES CHAGAS (REQUERIDO)

SILVIO ALVES CHAGAS E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

SILVIO ALVES CHAGAS (REQUERIDO)

DAVID ALVES CHAGAS (REQUERIDO)

 

Certifico que a guia referente a taxa judiciária e custas foi recolhida para 

Comarca de Cuiabá e na discriminação consta Custas e Taxas finais ou 

remanescentes, quando o correto seria Custas e Taxas de Carta 

Precatória, deste modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade de 

INTIMAR o exequente para comprovar o recolhimento das custas e taxa 

judiciária corretamente, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO da Carta Precatória, e 

ainda, no mesmo ato providencie o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, conforme dispõe o Provimento 07/2017-CGJ, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005081-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA DO CARMO VIANA MALACRIDA OAB - MT0016184A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS SIMAO FERREIRA (REQUERIDO)

JOSE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que a guia referente a taxa judiciária e custas foi recolhida para 

Comarca de Cuiabá e na discriminação consta Custas e Taxas finais ou 

remanescentes, quando o correto seria Custas e Taxas de Carta 

Precatória, deste modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade de 

INTIMAR o exequente para comprovar o recolhimento das custas e taxa 

judiciária corretamente, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO da Carta Precatória, e 

ainda, no mesmo ato providencie o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, conforme dispõe o Provimento 07/2017-CGJ, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005624-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS SPADA OAB - SP346456 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERISVALDO EVANGELISTA DE BARROS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

juntar nos autos cópia da procuração, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005591-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TREVISAN SERVICOS AGRICOLA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005591-02.2018.8.11.0037. REQUERENTE: RANDON ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: TREVISAN SERVICOS AGRICOLA 

LTDA - ME Vistos. A falta prova da entrega da notificação extrajudicial, 

ainda que a devedora tenha descumprido a obrigação contratual ligada à 

informação de seu novo endereço, não há comprovação da constituição 

em mora, sendo inadmissível a concessão da liminar, posto que falta 

requisito de procedibilidade à ação de busca e apreensão (artigos 2º, § 1º 

e 3º do Decreto-lei nº 911/69). Por fim, o credor possui outro meio para 

constituir àquela em mora mesmo diante do endereço incorreto, qual seja, 

o protesto do título e a intimação por edital. (Agravo de instrumento nº 

897.053-0/0, Rel. Des. Rocha de Souza, 32ª Câmara de Direito Privado). 

Forçoso concluir-se, com base na presente fundamentação, que a 

ausência de preenchimento dos requisitos estampados pelo artigo 2º, § 

2º, do Decreto-Lei nº 911/69 equivale a não comprovação da mora da 

agravada. Na falta de tal condição, inviável se mostra o decreto de 

apreensão do bem. Corroboram esse entendimento os seguintes 

precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. PROVA DA MORA. 

AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O 

DEVEDOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 

1. A jurisprudência do STJ considera que a intimação do protesto por edital 

é meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as 

tentativas para a localização do devedor. 2. O recurso especial não 

comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o 

Tribunal de origem concluiu que a agravante não esgotou as tentativas 

para localizar o devedor. Alterar esse entendimento demandaria o 

reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso 
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especial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

AREsp n. 357.407/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 3/12/2013, DJe 3/2/2014). AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. LIMINAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO QUE AFIRMA NÃO HAVER PROVA DA 

NOTIFICAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A concessão de medida 

liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de 

contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada, 

exclusivamente, à mora do devedor, que, nos termos do art. 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada por carta registrada 

expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo 

protesto do título, a critério do credor. 2. No presente caso, o Tribunal de 

origem se pronunciou expressamente sobre a ausência de comprovação 

do envio da notificação extrajudicial, mediante juntada do Aviso de 

Recebimento - AR. Dessa forma, o acolhimento da pretensão recursal no 

sentido de que teria ocorrido a constituição em mora do devedor, 

demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas 

pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos 

autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 

7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.194.119/RS, 

Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

10/12/2013, DJe 18/12/2013). Por tais razões, intime-se o autor para 

comprovar a mora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo 

Código. Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005518-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROMELIO SALLES DALCIN (RÉU)

FRANCISCO SALLES DALCIN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005518-30.2018.8.11.0037. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

FRANCISCO SALLES DALCIN, ROMELIO SALLES DALCIN Vistos. O não 

recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da 

distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS 

CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE 

(STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Aquele que opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento 

das custas no prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz 

deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal (STJ EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso Tribunal de Justiça, Informações do Processo Número: 

106235/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do 

Julgamento: 08/11/2016”. Considerando que não foi localizado o 

comprovante de recolhimento de taxas e custas processuais, intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas processuais, 

bem como a diligência, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 14 de agosto de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005522-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON BARCELOS PEREIRA & CIA LTDA - ME (RÉU)

ROBSON BARCELOS PEREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005522-67.2018.8.11.0037. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

ROBSON BARCELOS PEREIRA & CIA LTDA - ME, ROBSON BARCELOS 

PEREIRA Vistos. O não recolhimento das custas processuais impõe o 

cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do processo 

sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe embargos do 

devedor deve providenciar o pagamento das custas no prazo legal (art. 

290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos 

respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ EREsp 

495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como a diligência, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 

e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera 

do Leste/MT, 14 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005500-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005500-09.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. 

LTDA - ME EXECUTADO: ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA Vistos. 

Intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado para, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da 

hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda, 

holerite, carteira de trabalho e outros), sob pena de indeferimento do 

pedido de assistência judiciaria gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o 

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

Leste/MT, 15 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005084-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FRIGO (REQUERIDO)

ARMANDO LUIZ BRUNETTA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

juntar aos autos a matrícula do imóvel a ser penhorado, bem como 

providenciar o recolhimento da Certidão para fins de registro de penhora e 

o pagamento da diligência para cumprimento do mandado de avaliação e 

intimação dos executado, no prazo de 10 dias, conforme dispõe o 

Provimento 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005072-27.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

DIONE CLEA NILSON DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0018588A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR ALVES DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005072-27.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: DIONE CLEA NILSON DE LIMA 

EXECUTADO: VALMIR ALVES DE LIMA Vistos. Intime-se a parte 

exequente, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda, holerite, carteira de trabalho e 

outros), sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciaria 

gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 

14 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005754-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA ALVORADA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNAN AMARAL TOLEDO OAB - MT0009206A (ADVOGADO)

GARCEZ TOLEDO PIZZA OAB - MT8675/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005754-79.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: AGRICOLA ALVORADA LTDA 

EXECUTADO: CAMILO MIGUEL ZANDONADE Vistos. O não recolhimento 

das custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a 

consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse 

sentido, cita-se precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS 

INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 

334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que 

opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como a diligência, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 

e 485, III, ambos do CPC) Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera 

do Leste/MT, 15 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005627-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO RODINEI SAPIECINSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ENIO VIEIRA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005674-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CAMILA SANTOS LIMA ALVES (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 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005674-18.2018.8.11.0037. AUTOR: JULIANA CAMILA SANTOS LIMA 

ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado para, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da 

hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda, 

holerite, carteira de trabalho e outros), sob pena de indeferimento do 

pedido de assistência judiciaria gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o 

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

Leste/MT, 15 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005662-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WOMAR VIEIRA CARDOSO (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 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005662-04.2018.8.11.0037. AUTOR: WOMAR VIEIRA CARDOSO RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES 

RELATIVA AO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT - DAMS) movida por 

WOMAR VIEIRA CARDOSO em face de PORTO SEGURO CIA. DE 

SEGUROS, qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, observo 

que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo 

que recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do 

Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida, para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias 

úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre esclarecer que nos 

mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito 

– CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os 

processos que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o 

número dos processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são 

realizadas as avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de 

possibilitar uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente 

momento não há informações acerca da designação de novos mutirões. 

Ademais, impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de 

DPVAT que eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005764-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADELICIO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005764-26.2018.8.11.0037. AUTOR: ADELICIO FERREIRA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) movida por 

ADELICIO FERREIRA em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, 

qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, observo que foram 
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preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a 

exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo 

Civil. Cite-se a parte requerida, para, querendo, apresentar contestação, 

no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à 

contestação. Cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados 

no Centro Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os processos que irão participar do 

mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e 

na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas 

com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de 

acordo. Oportuno ressaltar que até o presente momento não há 

informações acerca da designação de novos mutirões. Ademais, impende 

esclarecer que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que eventual 

acordo somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, 

por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido da gratuidade da 

assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005668-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARQUES SANTANA (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 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005668-11.2018.8.11.0037. AUTOR: ANDERSON MARQUES SANTANA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS E 

SUPLEMENTARES RELATIVA AO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT - 

DAMS) movida por ANDERSON MARQUES SANTANA em face de PORTO 

SEGURO CIA. DE SEGUROS, qualificados nos autos. Analisando a petição 

inicial, observo que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela 

lei, de modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, 

ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida, para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias 

úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre esclarecer que nos 

mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito 

– CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os 

processos que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o 

número dos processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são 

realizadas as avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de 

possibilitar uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente 

momento não há informações acerca da designação de novos mutirões. 

Ademais, impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de 

DPVAT que eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005319-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMAR MARQUES SANTANA (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 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005319-08.2018.8.11.0037. AUTOR: ZILMAR MARQUES SANTANA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que 

a cópia do holerite juntada aos autos refere-se ao mês de março de 2017. 

Assim, considerando o lapso temporal de mais de um ano desde a referida 

data, intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cópia de holerite atual ou outros 

documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada 

(declaração de imposto de renda, carteira de trabalho e outros), sob pena 

de indeferimento do pedido de assistência judiciaria gratuita (art.99 § 2o do 

CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

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

necessário. Primavera do Leste/MT, 14 de agosto de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005095-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CESAR JARDIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARI RODRIGUES OAB - MT0012990A (ADVOGADO)

BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES OAB - MT0016700A-O (ADVOGADO)

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATSUDA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005095-70.2018.8.11.0037. AUTOR: JOAO CESAR JARDIM RÉU: 

MATSUDA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME Vistos. Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA movida pelo JOÃO CESAR JARDIM em face de MATSUDA 

CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, ambos qualificados nos autos. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de 

título executivo, de modo que a monitória é pertinente (art. 700, Código de 

Processo Civil). Não estando presentes as hipóteses de improcedência 

liminar do pedido, defiro a expedição de mandado de pagamento e 

concedo ao requerido o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor 

da causa, conforme determinação legal do artigo 701, caput, do Código de 

Processo Civil, ficando isento do pagamento de custas processuais se o 

cumprir no prazo, nos termos do §1º do artigo supracitado. Fica facultado 

ao requerido, no mesmo prazo, opor, nos próprios autos, Embargos à 

Ação Monitória, alertando-o de que, nos termos do artigo 702, §2º, do 

Código de Processo Civil, quando este alegar que o autor pleiteia quantia 

superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende 

correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, 

sob pena de rejeição liminar, se esse for o único fundamento. Ainda, 

poderá o requerido, no prazo para oposição dos Embargos, reconhecendo 

o crédito do Exequente e, comprovado o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor objeto da pretensão monitória, acrescido das custas e dos 

honorários advocatícios de 5% (art. 701, parte final, do Código de 

Processo Civil), requerer o parcelamento do restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescida da correção monetária e dos juros legais, 

nos termos dos artigos 916 c/c 701, §5º, ambos do Código de Processo 

Civil. Fica o requerido alertado de que, não sendo cumprido o mandado, 

não sendo opostos Embargos Monitórios e não sendo requerido o 

parcelamento na forma dos artigos acima citados, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, na forma do artigo 702, §8º, do Código de 

Processo Civil, seguindo-se à fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Cite-se. 

Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, 

a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 20 de setembro 2018, às 14h40min, a ser realizada 

pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Intimem-se as partes, 

na pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem a 

audiência designada, não havendo advogado constituído, intime-se 

pessoalmente. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá 

como mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação 

deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º, ambos do do Código de Processo Civil, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 15 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005354-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA DA SILVA BARBOSA (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 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005354-65.2018.8.11.0037. AUTOR: EVA MARIA DA SILVA BARBOSA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por EVA MARIA DA 

SILVA BARBOSA em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, 

qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, observo que foram 

preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a 

exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo 

Civil. Cite-se a parte requerida, para, querendo, apresentar contestação, 

no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à 

contestação. Cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados 

no Centro Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os processos que irão participar do 

mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e 

na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas 

com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de 

acordo. Oportuno ressaltar que até o presente momento não há 

informações acerca da designação de novos mutirões. Ademais, impende 

esclarecer que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que eventual 

acordo somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, 

por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido da gratuidade da 

assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de agosto de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005576-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO)

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIS PIRES - ME (EXECUTADO)

BRUNO LUIS PIRES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005576-33.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB 

PRIMAVERA MT EXECUTADO: BRUNO LUIS PIRES - ME, BRUNO LUIS 

PIRES Vistos. O não recolhimento das custas processuais impõe o 

cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do processo 

sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe embargos do 

devedor deve providenciar o pagamento das custas no prazo legal (art. 

290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos 

respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ EREsp 

495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como a diligência, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 

e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera 

do Leste/MT, 14 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005508-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JHOFRE HENRIQUE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE SERAFIM OAB - MT24906/O (ADVOGADO)

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005508-83.2018.8.11.0037. AUTOR: JHOFRE HENRIQUE DE SOUZA RÉU: 

UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos Intime-se a parte exequente, por meio 

de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada 

(declaração de imposto de renda, holerite, carteira de trabalho e outros), 

sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciaria gratuita 

(art.99 § 2o do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

concluso para análise. Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 14 de agosto de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005779-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT0005705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO KENJI MUROFUSE (REQUERIDO)

MAURO EIITI MUROFUSE (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005505-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REFRIGERANTES MARAJA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT11746/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005505-31.2018.8.11.0037. AUTOR: REFRIGERANTES MARAJA S.A. 

RÉU: SANTO ANTONIO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

Vistos. Trata-se de ação ordinária de locupletamento ilícito proposta por 

REFRIGERANTES MARAJÁ S/A em face de PEREIRA MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA – ME, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Cite-se a parte requerida, para que tenha conhecimento acerca da 

presente ação e ofereça resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Contestada a ação, certifique a tempestividade e intime-se a parte autora 

para impugnar, no prazo de 10(dez) dias. Ressalte-se que, de acordo com 

o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial. Assim, em respeito à 

primazia da autocomposição, designo audiência de conciliação para o dia 

20 de setembro de 2018, às 15h20min, a ser realizada pelo conciliador, na 

sede do Fórum desta Comarca. Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem a audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Via digitalmente 
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assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória 

ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser acompanhada da 

íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo 

eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos 

do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005780-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO WA AIHO (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 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005780-77.2018.8.11.0037. AUTOR: LAZARO WA AIHO RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de ação de 

cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) movida por LAZARO WA AIHO 

em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, qualificados nos autos. 

Analisando a petição inicial, observo que foram preenchidos os requisitos 

mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos termos dos 

artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte 

requerida, para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso 

seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre 

esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de 

Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) seleciona os processos que irão participar do mutirão, sendo 

enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e na data da 

sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas com a 

quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de acordo. 

Oportuno ressaltar que até o presente momento não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Ademais, impende esclarecer 

que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que eventual acordo 

somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, por ora, 

deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido da gratuidade da assistência 

jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de agosto de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005785-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO)

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIS PIRES - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005785-02.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB 

PRIMAVERA MT EXECUTADO: BRUNO LUIS PIRES - ME Vistos. O não 

recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da 

distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS 

CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE 

(STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Aquele que opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento 

das custas no prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz 

deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal (STJ EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso Tribunal de Justiça, Informações do Processo Número: 

106235/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do 

Julgamento: 08/11/2016”. Considerando que não foi localizado o 

comprovante de recolhimento de taxas e custas processuais, intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas processuais, 

bem como a diligência, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 16 de agosto de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005778-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRQUALY ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO RUDE PATRICIO (RÉU)

PATRICIO TRANSPORTES LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005778-10.2018.8.11.0037. AUTOR: BRQUALY ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA RÉU: PATRICIO TRANSPORTES LTDA - EPP, RICARDO 

RUDE PATRICIO Vistos. O não recolhimento das custas processuais impõe 

o cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do processo 

sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe embargos do 

devedor deve providenciar o pagamento das custas no prazo legal (art. 

290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos 

respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ EREsp 

495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como a diligência, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 

e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera 

do Leste/MT, 16 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005781-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

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 : 

1 0 0 5 7 8 1 - 6 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DELATORRE 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME Vistos. Verifica-se que a parte 

requerente não colacionou o comprovante da mora do devedor, 

consubstanciado em notificação extrajudicial acompanhada de aviso de 

recebimento, conforme dispõe a nova redação do §2º do artigo 2º do 

decreto-lei 911/1969: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo 

para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso 

de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido 

aviso seja a do próprio destinatário”. Nota-se que o autor não comprovou 

que esgotou todos os meios para tentativa de notificação pessoal da 

requerida. Considerando que o requerente não apresentou comprovação 
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da mora da requerida, bem como não efetuou o recolhimento das custas e 

taxas judiciais, determina-se a intimação do autor, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar comprovante de mora da devedora, bem como 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do processo, nos termos dos artigos 290 e 485, III, 

ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005652-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IARA LUZIA ROETGER MANFRAO (REQUERENTE)

CLARISSA ROETGER MANFRAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BOM MAROSTICA OAB - PR62271 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA ROETGER MANFRAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005652-57.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: IARA LUZIA ROETGER MANFRAO, CLARISSA ROETGER 

MANFRAO REQUERIDO: DANIELA ROETGER MANFRAO Vistos. Trata-se 

de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE 

ajuizada por IARA LUZIA ROETGER MANFRÃO e CLARISSA ROETGER 

MANFRÃO em face do DANIELA ROETGER MANFRÃO, devidamente 

qualificados nos autos. Alegam, em síntese, que as requerentes e a 

requerida são sócias das empresas Agropecuária Cabeceira do Ribeirão 

da Prata Ltda e Agropecuária Posse de Goiás Ltda – ME, as quais 

constituem grupo econômico de fato denominado de “Roetger e Manfrão”, 

sendo realizado, na data de 22/02/2018, Termo de Acordo Extrajudicial 

entre as sócias, restando estabelecido na Cláusula Segunda que a 

administração das empresas caberia às sócias Clarissa Roetger Manfrão 

e Daniela Roetger Manfrão em conjunto. Aduzem que, em que pese as 

normas que regem a sociedade entre as partes, a requerida realizou 

financiamentos em nome da empresa Agropecuária Cabeceira do Ribeirão 

da Prata Ltda. e a transferência de quantias pertencentes à conta 

bancária da referida empresa, de forma isolada e sem anuência das 

demais sócias. Relatam, ainda, que as requerentes enviaram notificação 

via Cartório de Notas, no celular pessoal e no endereço eletrônico da 

requerida, convocando a mesma para reunião de mediação, que, 

devidamente notificada, não compareceu, não justificando sua ausência 

na reunião marcada. Requerem a concessão da tutela de urgência 

cautelar para de que seja liminarmente determinado o afastamento 

provisório da sócia Daniela Roetger Manfrão, ora requerida, da 

administração das supracitada empresas. É o breve relatório. Fundamento 

e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela 

antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. 

De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em 

vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se 

divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: 

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência”. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil, que prevê: “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 códex, que dispõe 

acerca do pedido de tutela antecipada: “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”. Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, 

verifico que a parte requerente apresentou atos constitutivos das 

empresas Agropecuária Cabeceira do Ribeirão Prata Ltda. e Agropecuária 

Posse De Goiás Ltda – ME (ID 14687 734/ 14687 739), que comprovam a 

sociedade existente entre as partes, bem como o Termo de Acordo 

Extrajudicial (ID 14687741), no qual restou estabelecido que as 

deliberações administrativas de maior complexidade, tais como, celebrar 

instrumentos e negócios jurídicos relacionados a operações financeiras, 

empréstimos, financiamentos e respectivos instrumentos de constituição 

de garantais, devem ser realizadas por, no mínimo, duas sócias, 

inadmitindo-se a realização de forma individual. Outrossim, o extrato 

bancário da empresa Agropecuária Cabeceira do Ribeirão Prata Ltda 

acostado aos autos (ID 14687743) evidencia a realização das operações 

narradas na inicial. Dessa forma, vislumbro a presença dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela de urgência, estando a 

probabilidade do direito demonstrada pelos documentos citados e o perigo 

de dano se mostra presente ante a demonstração de que a requerida 

possui poderes de administração sobre as empresas, podendo sua 

permanência na administração acarretar em danos à sociedade 

empresarial. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO 

SOCIEDADE. CAUTELAR INOMINADA. AFASTAMENTO SÓCIO 

ADMINISTRADOR. Em sede de cognição sumária e com base nos artigos 

273 e 804 do CPC, restou demonstrada a verossimilhança do direito 

alegado e risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, as 

condutas narradas na petição inicial, em que pese careçam de maior 

respaldo probatório, fazem presumir a necessidade de intervenção estatal 

para fins de garantir a integridade dos sócios e da própria sociedade. 

Negado seguimento ao recurso. (Agravo de instrumento nº 70061389391, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Claudia 

Cachapuz, Julgado em 02/09/2014). Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA para determinar o afastamento provisório da sócia Daniela 

Roetger Manfrão da administração das empresas Agropecuária Cabeceira 

do Ribeirão da Prata Ltda e Agropecuária Posse de Goiás Ltda – ME, 

devendo os valores a ela pertencentes, tais como retiradas e/ou 

participações nos lucros, serem depositados diretamente em conta 

bancária a ser informada pela requerida. Consigno que a requerente 

Clarissa Roetger Manfrão ficará obrigada a prestar contas de sua 

administração as demais sócias, sob pena das sanções legais cabíveis, 

bem como da revogação desta decisão. Oficiem-se as instituições 

bancárias e os órgãos indicados no item “b”, conforme requerido. Sem 

prejuízo, oficiem-se as os Bancos Santander e Safra para que 

apresentem, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos e informações 

solicitas na exordial (ID 14687720). Cite-se a parte requerida, nos termos 

do artigo 306 do Código de Processo Civil, para contestar em 05 (cinco) 

dias, indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte requerente caso não seja 

contestada. Atente-se a parte requerente para o disposto no artigo 308 do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1004956-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POSTOS DE SERVICOS JOIA PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

WALDIR CECHET JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V A DE SOUSA -ME - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004956-21.2018.8.11.0037 

AUTOR: POSTOS DE SERVICOS JOIA PETROLEO LTDA RÉU: V A DE 

SOUSA -ME - ME Vistos. Trata-se de Ação de Despejo por Falta de 

Pagamento c.c Cobrança de Aluguéis e Acessórios proposta por POSTOS 

DE SERVIÇOS JÓIA PETRÓLEO LTDA em face de V.A. DE SOUZA – ME 

(Restaurante e Lanchonete Petrojóia), ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. A pretensão material fundamenta-se na falta de pagamento de 

aluguéis, estando o contrato locatício desprovido de qualquer das 

garantias previstas no artigo 37 da Lei nº 8.245/91. A parte autora 

postulou pela concessão da medida liminar. A petição inicial foi instruída 

com o contrato de locação (id. 1411069), notificação extrajudicial (id. 

1421069), contranotificação extrajudicial (id. 14211069). É o breve relato. 

Decido. Configurada a hipótese legal de despejo (Lei nº 8.245/91, art. 59, 

§1º, IX), concedo a medida liminar para determinar a desocupação em 15 

(quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária, 

mediante prévia prestação de caução no valor equivalente a 3 (três) 

meses de aluguel. Cite-se o locatário para responder aos termos da ação, 

no prazo legal. Sem prejuízo do cumprimento da medida liminar, 

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, 
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devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se o réu 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 autora 

(CPC, art.344). 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). Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 17 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005110-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005110-73.2017.8.11.0037. AUTOR: JOAO OLIVEIRA DE LIMA RÉU: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Trata-se de ação de arbitramento de 

honorários advocatícios proposta por João Oliveira de Lima contra o 

Banco do Brasil S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Anota 

que firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com o 

requerido e que após mais de 15 (quinze) anos este rescindiu 

unilateralmente o contrato, sem que o contratado (requerente) tivesse 

incorrido em culpa. Diz que com a rescisão foi impossibilitado de receber 

os honorários dos trabalhos realizados, autos n° nº 10/2007 (n° único 

0000071-43.2007.8.11.0044), ação de cobrança Barônio & Barônio Ltda 

ME e outros, em face de Banco do Brasil, o que lhe assegura o direito a 

postular o arbitramento judicial. Pugna pela condenação do requerido em, 

no mínimo, 20% do valor real da causa ou do benefício econômico que 

advier ao cliente, acrescido de correção monetária e juros de mora, além 

da condenação em honorários de sucumbência. O requerido, em 

contestação, refuta os termos da inicial e defende, preliminarmente, 

prescrição/decadência, inépcia da petição inicial e carência da ação, por 

pretender receber honorários de forma diversa da contratada e de que 

somente cabe ação de arbitramento no caso da inexistência de 

estipulação ou acordo dos honorários. No mérito, afirma a higidez do 

contrato e sustenta a fixação dos honorários conforme as cláusulas 

estabelecidas. Pede a improcedência da ação. O autor, em impugnação à 

contestação, refuta as preliminares e ratifica os termos da inicial. É o 

breve relato. Decido. Os elementos constantes do processo e os 

argumentos jurídicos apresentados são suficientes para o deslinde do 

feito, de modo que se passa ao julgamento antecipado. Ab initio, 

verifica-se a improcedência das preliminares. Não há que se falar em 

prescrição ou decadência, à medida que o autor não discute cláusula 

contratual, mas o seu direito às verbas honorárias em decorrência de 

rescisão antecipada e unilateral do contrato. No que pertine à preliminar de 

inépcia da inicial e carência da ação, verifica-se que estas se confundem 

com o mérito. Desse modo, afastam-se as preliminares suscitadas. Quanto 

ao mérito, a ação é parcialmente procedente e merece reparo apenas no 

que toca ao valor pretendido a título de arbitramento de honorários. O 

cerne da controvérsia está em saber se o requerente tem direito ao 

arbitramento judicial dos honorários em razão do rompimento antecipado 

da avença ou se os honorários somente seriam devidos ao final da 

demanda de execução e se o exequente (requerido) obtivesse sucesso. 

A matéria está sedimentada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, no sentido de existir o direito ao arbitramento judicial dos 

honorários no caso de rescisão antecipada do contrato e mesmo quando 

há cláusula que prevê a remuneração exclusivamente pela sucumbência, 

verbis: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA – CONTRATO VERBAL – 

REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA – DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO 

PROCESSO – DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – § 2º DO 

ARTIGO 22 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E § 

4º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SERVIÇOS 

PRESTADOS PARCIALMENTE – HONORÁRIOS DEVIDOS – FIXAÇÃO – 

OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que 

tenha havido contrato verbal com previsão de recebimento dos honorários 

advocatícios apenas se houver sucumbência (ao final da demanda), o 

rompimento da avença antes de finda a demanda pelo contratante, 

impedindo o recebimento dessa remuneração, garante ao profissional o 

direito de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de 

locupletamento ilícito do contratante. (...) (Ap 71317/2015, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 28/10/2015) AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 106189/2015 - AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO QUE 

PREVÊ A REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DECORRENTE DE 

SUCUMBÊNCIA - RECISÃO CONTRATUAL - DIREITO DO CAUSÍDICO DE 

RECEBER PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ ENTÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. Embora havendo previsão contratual para recebimento da 

verba honorária em razão da sucumbência, porém na hipótese de a 

instituição financeira ter rescindido o contrato de prestação de serviços, o 

causídico faz jus ao recebimento pelos serviços prestados até então. (Ag 

144041/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 

11/12/2015). No caso, o requerente demonstrou a existência da 

contratação referente à prestação dos serviços nos autos nº 10/2007 (n° 

único 0000071-43.2007.8.11.0044), ação de cobrança Barônio & Barônio 

Ltda ME e outros em face de Banco do Brasil, e a rescisão unilateral 

promovida pelo requerido, além do não recebimento de qualquer valor 

pelos serviços prestados até então, de modo que o acolhimento do pedido 

é medida que se impõe. Ao analisar os documentos apresentados, 

verifica-se que o valor pretendido a título de honorários (mínimo de 20% do 

valor atualizado da dívida) é exacerbado. Com efeito, embora o contrato 

tenha sido rescindido, se o requerente continuasse na prestação dos 

serviços, ou seja, se permanecesse atuando por mais tempo nos 

processos, não receberia o valor que pretende seja arbitrado, mas sim um 

valor menor, conforme previsão da cláusula oitava e seus parágrafos. 

Logo, entendo prudente e razoável a fixação dos honorários decorrentes 

do trabalho apresentado no processo nº 10/2007 (n° único 

0000071-43.2007.8.11.0044), ação de cobrança Barônio & Barônio Ltda 

ME e outros em face de Banco do Brasil, no patamar de R$ 10.000,00 (Dez 

mil reais). Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (Dez mil 

reais) a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo 

requerente nos autos nº 10/2007 (n° único 0000071-43.2007.8.11.0044), 

ação de cobrança Barônio & Barônio Ltda ME e outros em face de Banco 

do Brasil com a incidência de correção monetária e juros de mora desde a 

data da citação. Ante o requerente ter sucumbido em parte mínima do 

pedido, condena-se o requerido nas custas e despesas processuais, bom 

como em honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da 

condenação. Com o trânsito em julgado, arquive-se, com as anotações e 

cautelas de costume. Publique-se e registre-se pelo sistema Apolo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001032-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 
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1001032-02.2018.8.11.0037. AUTOR: JOAO OLIVEIRA DE LIMA RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de ação de arbitramento de 

honorários advocatícios proposta por João Oliveira de Lima contra o 

Banco do Brasil S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Anota 

que firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com o 

requerido e que após mais de 15 (quinze) anos, este rescindiu 

unilateralmente o contrato, sem que o contratado (requerente) tivesse 

incorrido em culpa. Diz que com a rescisão foi impossibilitado de receber 

os honorários dos trabalhos realizados, autos nº 90/2007, ação de 

usucapião, protocolada em 02/08/2007, o que lhe assegura o direito a 

postular o arbitramento judicial. Pugna pela condenação do requerido em, 

no mínimo, 20% do valor real da causa ou do benefício econômico que 

advier ao cliente, acrescido de correção monetária e juros de mora, além 

da condenação em honorários de sucumbência. O requerido, em 

contestação, refuta os termos da inicial e defende, preliminarmente, 

prescrição/decadência e ausência de interesse de agir, por pretender 

receber honorários de forma diversa da contratada e de que somente 

cabe ação de arbitramento no caso da inexistência de estipulação ou 

acordo dos honorários. No mérito, afirma a higidez do contrato e sustenta 

a fixação dos honorários conforme as cláusulas estabelecidas. Pede a 

improcedência da ação. O autor, em impugnação à contestação, refuta as 

preliminares e ratifica os termos da inicial. É o breve relato. Decido. Os 

elementos constantes do processo e os argumentos jurídicos 

apresentados são suficientes para o deslinde do feito, de modo que se 

passa ao julgamento antecipado. Ab initio, verifica-se a improcedência das 

preliminares. Não há que se falar em prescrição ou decadência, à medida 

que o autor não discute cláusula contratual, mas o seu direito às verbas 

honorárias em decorrência de rescisão antecipada e unilateral do 

contrato. No que pertine à preliminar de ausência do interesse de agir, 

verifica-se que esta se confunde com o mérito. Desse modo, afastam-se 

as preliminares suscitadas. Quanto ao mérito, a ação é parcialmente 

procedente, e merece reparo apenas no que toca ao valor pretendido a 

título de arbitramento de honorários. O cerne da controvérsia está em 

saber se o requerente tem direito ao arbitramento judicial dos honorários 

em razão do rompimento antecipado da avença ou se os honorários 

somente seriam devidos ao final da demanda de execução e se o 

exequente (requerido) obtivesse sucesso. A matéria está sedimentada no 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de 

existir o direito ao arbitramento judicial dos honorários no caso de rescisão 

antecipada do contrato e mesmo quando há cláusula que prevê a 

remuneração exclusivamente pela sucumbência, verbis: RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA – CONTRATO VERBAL – 

REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA – DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO 

PROCESSO – DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – § 2º DO 

ARTIGO 22 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E § 

4º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SERVIÇOS 

PRESTADOS PARCIALMENTE – HONORÁRIOS DEVIDOS – FIXAÇÃO – 

OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que 

tenha havido contrato verbal com previsão de recebimento dos honorários 

advocatícios apenas se houver sucumbência (ao final da demanda), o 

rompimento da avença antes de finda a demanda pelo contratante, 

impedindo o recebimento dessa remuneração, garante ao profissional o 

direito de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de 

locupletamento ilícito do contratante. (...) (Ap 71317/2015, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 28/10/2015) AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 106189/2015 - AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO QUE 

PREVÊ A REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DECORRENTE DE 

SUCUMBÊNCIA - RECISÃO CONTRATUAL - DIREITO DO CAUSÍDICO DE 

RECEBER PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ ENTÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. Embora havendo previsão contratual para recebimento da 

verba honorária em razão da sucumbência, porém na hipótese de a 

instituição financeira ter rescindido o contrato de prestação de serviços, o 

causídico faz jus ao recebimento pelos serviços prestados até então. (Ag 

144041/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 

11/12/2015). No caso, o requerente demonstrou a existência da 

contratação referente à prestação dos serviços nos autos nº 90/2007, 

ação de usucapião, protocolada em 02/08/2007 e distribuída para a 

Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT e a rescisão unilateral 

promovida pelo requerido, além do não recebimento de qualquer valor 

pelos serviços prestados até então, de modo que o acolhimento do pedido 

é medida que se impõe. Ao analisar os documentos apresentados, 

verifica-se que o valor pretendido a título de honorários (mínimo de 20% do 

valor atualizado da dívida) é exacerbado. Com efeito, embora o contrato 

tenha sido rescindido, se o requerente continuasse na prestação dos 

serviços, ou seja, se permanecesse atuando por mais tempo nos 

processos, não receberia o valor que pretende seja arbitrado, mas sim um 

valor menor, conforme previsão da cláusula oitava e seus parágrafos, 

logo, entendo prudente e razoável a fixação dos honorários decorrentes 

do trabalho apresentado nos autos nº 90/2007, ação de usucapião, 

protocolada em 02/08/2007 e distribuída para a Segunda Vara Cível da 

Comarca de Poxoréu/MT, no patamar de R$ 10.000,00 (Dez mil reais). 

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar 

o requerido ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título 

de honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente nos autos 

nº 90/2007, ação de usucapião, com a incidência de correção monetária e 

juros de mora desde a data da citação. Ante o requerente ter sucumbido 

em parte mínima do pedido, condena-se o requerido nas custas e 

despesas processuais, bom como em honorários advocatícios no valor de 

10% sobre o valor da condenação. Com o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as anotações e cautelas de costume. Publique-se e registre-se pelo 

sistema Apolo. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 15 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002023-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002023-12.2017.8.11.0037. 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: MATEUS EDUARDO GONCALVES 

VIANA Visto, Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Banco do Brasil 

S.A, em face de Mateus Eduardo Gonçalves Viana, ambos qualificado nos 

autos. As partes entabularam acordo e requerem a homologação da 

transação e suspensão do processo (ID do documento: 13288148). É o 

relatório. Decide-se. Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz 

HOMOLOGA o acordo entabulado pelas partes, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Determina-se a suspensão do processo até 

28/04/2028, nos termos do artigo 313, II, 921, I e 922, todos com fulcro no 

Código de Processo Civil. Determina-se a penhora do bem, conforme 

descrito na cláusula oitava, lavrando-se o respectivo termo, devendo 

ainda expedir oficio ao CRI para a inclusão dos gravames, intimando-se 

por fim o requerido. Decorrido o prazo, o autor deverá informar sobre a 

quitação do acordo, no prazo de 10(dez) dias. Em seguida, certifique-se e 

concluso para prolação de sentença. Proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão. Intime-se. Cumpra, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 15 de junho de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005350-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1 0 0 5 3 5 0 - 6 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DELATORRE 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME Visto, Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão proposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. 

contra Delatorre Comercio de Veículos Ltda., ambos qualificados nos 

autos. As partes entabularam acordo, para tanto requerem a 
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homologação, bem como a baixa de possíveis restrições inseridas no 

veículo ou no nome do requerido (ID 12890986). No ID 

13032724/13032728, o autor comprova a restituição do veículo à parte 

requerida. É o relatório. Fundamenta e decide-se. Forte nesses 

Fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo de ID 12890986, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, julga extinto 

este feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Verifica-se que não consta nenhuma 

restrição judicial a ser baixada por este juízo. Custas e taxas judiciarias 

pagas (ID. 10833206). Honorários como convencionado entre as partes. 

Com o transito em julgado desta, observadas as formalidades legais, 

arquive-se. Publicada e registrada a presente sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 21 de junho de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004684-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FERNANDO COSTA MATOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004684-61.2017.8.11.0037. AUTOR: VINICIUS FERNANDO COSTA 

MATOS RÉU: UNIC EDUCACIONAL LTDA Visto, Intimem-se as partes, para 

informar se possui outras provas a produzir, esclarecendo a necessidade 

e pertinência da mesma, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não tenha 

provas a produzir, esclareça se entende que o processo em exame 

demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo (artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015). Após, concluso. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 21 de junho 

de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003654-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO (ADVOGADO(A))

JONYES MAYCON MACHADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003654-54.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JONYES MAYCON MACHADO Vistos, 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco 

Financiamentos S.A em face de Jonyes Maycon Machado, ambos 

qualificados. Deferiu-se a liminar e a citação do requerido (ID 13600283), 

restando frutífera a apreensão do veiculo (ID 13920148). O requerido 

informou que efetuou o pagamento do débito e pugna pela restituição do 

veiculo (ID 13968587/13969037). O requerente informou que concorda 

com o valor depositado pelo requerido (ID 13980024). É o relato. 

Fundamenta-se. Decide-se. O processo encontra-se pronto para a 

prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além 

das existentes, à medida que se cuida de matéria unicamente de direito, 

portanto, prescinde de produção de prova em audiência, nos termos do 

artigo 355, do Código de Processo Civil. O requerido purgou a mora, 

efetuando o pagamento integral da divida e requer a restituição do veiculo. 

Ressalte-se que a purgação da mora não leva à extinção do processo 

pela perda do objeto, mas sim à extinção com resolução do mérito pelo 

reconhecimento do pedido. Destarte, de rigor a procedência dos pedidos 

iniciais. Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz declara extinto o 

presente processo, decorrente da purgação da mora, com fundamento no 

artigo 487, inciso III, "a", do Código de Processo Civil. Custas, despesas 

processuais e honorários, pagos. Determina-se que o requerente efetue a 

restituição do veiculo ao requerido, livre de ônus. Transitada em julgado a 

sentença, certifique-se e expeça-se alvará do valor depositado em juízo, 

em favor do requerente, devendo este apresentar dados bancários para 

liberação dos valores. Após, arquive-se com baixa dos autos na 

distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe. 

Publique-se e registre a presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 05 de julho de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002725-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

COMERCIO E INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS 

LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002725-21.2018.8.11.0037. AUTOR: COMERCIO E INDUSTRIA 

BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA - EPP RÉU: BANCO 

BRADESCO S.A. Visto, Trata-se de Tutela Provisória de Urgência de 

Natureza Cautelar (em caráter liminar) proposta por Comercio e Indústria 

Brasileira de Estruturas Pré Moldadas Ltda. - CIBE contra Banco Bradesco 

S/A, ambos qualificados. Recebida a inicial, postergou-se a análise da 

tutela pleiteada, determinando a intimação das partes para comparecerem 

a audiência designada (ID 13272583). No ID 13892754 o autor informa que 

as partes realizaram acordo extrajudicial, e requer a desistência do feito. 

Decide-se. Diante do exposto, homologa-se por sentença o pedido de 

desistência da ação (ID 13892754), para os fins do artigo 200, parágrafo 

único do CPC, bem como, a desistência do prazo recursal. Fortes nesses 

fundamentos, o Estado-Juiz, julga extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. 

Custas e taxas judiciais pagas (ID 13018091). Sem honorários, uma vez 

que não se formou o contraditório. Considerando a desistência da ação, 

determina-se o cancelamento da audiência aprazada (ID 13272583). Com 

o trânsito em julgado desta, e observada as formalidades legais, 

arquive-se Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se. Primavera do Leste/MT, 09 

de julho de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000722-64.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO FRANCO DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000722-64.2016.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RENATO FRANCO DE ARAUJO Visto, 

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Bradesco 

Financiamentos contra Renato Franco de Araújo, ambos já qualificados. 

Certidão negativa de intimação, citação, notificação (id. 11924902). O 

exequente pugna pela desistência da ação (id.13429147). É o relatório. 

Decide-se. Diante do exposto, homologa-se por sentença o pedido de 

desistência da ação (id.13429147) para os fins do artigo 200, parágrafo 

único do CPC, bem como a desistência do prazo recursal. Fortes nesses 

fundamentos, o Estado-Juiz, julga extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. 

Custas e taxas judiciarias pagas. Sem honorários, uma vez que não se 

formou o contraditório. Verifica-se que não há restrições nestes autos a 

serem baixadas por este juízo. Certifique-se nos autos, a Senhora 

Gestora Judiciária do trânsito em julgado, dando-se as devidas 

comunicações, anotações e baixas necessárias, arquive-se o presente 

feito. Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003877-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER GUIDO ZONER DIGIGOV (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003877-41.2017.8.11.0037. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: EDER GUIDO ZONER DIGIGOV Visto, Trata-se de ação de 

busca e apreensão com pedido liminar proposta por OMNI S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra EDER GUIDO ZONER DIGIGOV, 

ambos qualificados. Deferiu-se a liminar (id. 9612180). Certidão negativa 

(id. 11328284). Na sequencia, o autor pugnou pelo bloqueio de circulação 

do veículo, via RENAJUD (id. 11963693). Decisão (id. 13112653), 

deferindo o pedido. O autor pugna pela desistência da ação (ID. 

14060159). Decide-se. Diante do exposto, o Estado-Juiz HOMOLOGA por 

sentença o pedido de desistência da ação (id. 14060159), para os fins do 

artigo 200, parágrafo único do CPC. Fortes nesses fundamentos, o 

Estado-Juiz, JULGA EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. 

Proceda-se à baixa das restrições (id. 13112618). Custas e Taxas pagas. 

Sem honorários, uma vez que não se formou o contraditório. Com o 

transito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. Publicada e registrada a presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 10 de julho de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 64195 Nr: 4038-49.2009.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MOREIRA DE LANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANDILA RODRIGUES XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo: 350/2009 (Id. 64195)

Tipo de Ação: Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Reparação 

por Danos Morais e Materiais com Pedido de Liminar Inaudita Altera Parts.

 Data e Horário: 16/08/2018 às 15:00 (MT)

PRESENTES

Juíza de Direito: Myrian Pavan Schenkel

Requerente: Leandro Moreira de Lana

Advogado: Dr. José Antônio de Castro L. Nogueira

Advogada: Dra. Josiane Pedroso

DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência, compareceram as partes acima nominadas. Ausente a 

Requerida. A advogada da parte requerida solicitou prazo de 05 (cinco) 

dias para juntada de substabelecimento. O advogado da parte requerente 

pugnou pela desistência das testemunhas arrolada na inicial. A 

MAGISTRADA PROFERIU O SEGUINTE DESPACHO: Vistos. Defiro o pedido 

de juntada do substabelecimento, bem como homologo a desistência das 

testemunhas. Permaneçam os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o presente. Eu, Lucas Gustavo 

Gomes Silva (Estagiário de Direito), que o digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130680 Nr: 3297-33.2014.811.0037

 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: ORLANDO ROSA CLEMENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, DIVANIÉLA GONÇALVES FORTES FONTANA - 

OAB:13629 - MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DACORSO - 

OAB:154.132

 DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência, compareceram as partes acima nominadas. A 

advogada da parte requerida solicitou juntada de carta de preposição e 

prazo de 05 (cinco) dias para a juntada de substabelecimento, bem como 

pugnou pela desistência a testemunha arrolada à fl. 182. A MAGISTRADA 

PROFERIU O SEGUINTE DESPACHO: Vistos. Defiro o pedido de juntada da 

carta de preposição e substabelecimento, assim como homologo o pedido 

de desistência da testemunha. Permaneçam os autos conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o presente. Eu, Lucas 

Gustavo Gomes Silva (Estagiário de Direito), que o digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 155133 Nr: 6817-64.2015.811.0037

 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: ANDERSON FREITAS BACCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência, compareceram as partes acima nominadas. Ausentes 

à parte autora e seu procurador. O advogado da parte requerida pugnou 

pela desistência da testemunha arrolada. A MAGISTRADA PROFERIU O 

SEGUINTE DESPACHO: Vistos. Defere o pedido de homologação de 

desistência da testemunha arrolada a fl. 47. Intime-se a parte requerente, 

através de seu representante legal, para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a 

parte requerente, pessoalmente, para promover o regular andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, 

concluso. Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o presente. Eu, Lucas 

Gustavo Gomes Silva (Estagiário de Direito), que o digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109928 Nr: 243-30.2012.811.0037

 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: JOSEMI FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para 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.: 124929 Nr: 7494-65.2013.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE, PAULO MASSANORE 

BANDO, JANAINA ROSSAROLLA BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CARDOSO DE 

ALMEIDA DIAS DA ROCHA - OAB:SP 271.233, GABRIEL FELÍCIO 

GIACOMINI ROCCO - OAB:SP 246.281, GUILHERME MONTEBUGNOLI 

ZILIO - OAB:SP/ 278.167, MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - 

OAB:SP 285.739, MARIA BEATRIZ RIZZO - OAB:SP 306.311, MYRIAN 

CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para 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.: 164532 Nr: 2456-67.2016.811.0037

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 
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Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANISLEI FERREIRA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOISA DE MENEZES DARCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA RAMOS DE OLIVEIRA - 

OAB:23.546/0, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 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.: 126718 Nr: 9251-94.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRÃO DORNELES REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 

10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, Sandra 

Montanher Brescovici - OAB:MT 7.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 71477 Nr: 3792-19.2010.811.0037

 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): MARLOS ANDREY HERBERTS, ADOLFO 

HERBERTS

 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: NERI PAULO ZANETTE - OAB:, 

NERI PAULO ZANETTE - OAB:10310

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

autora/requerida para comprovar o depósito da diligência, para expedição 

de mandado, no prazo de 10 dias. Oriento os senhores advogados para 

que apresentem o pagamento da diligência do oficial de justiça no momento 

do requerimento das intimações por mandado, para facilitar os trabalhos 

desta secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119624 Nr: 2060-95.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO DE OLIVEIRA PEREIRA, MARIA LENIR DE 

ALMEIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº. 54/2007- CGJ, 

impulsiono os presentes autos para que a parte REQUERIDA seja intimada 

para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar os dados bancários (nome e 

CPF/CNPJ, nome e número do banco, número de conta, agência, se é 

conta corrente ou poupança, CPF do advogado), para fins de 

transferência de valores.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65438 Nr: 5262-22.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA BABAÇU LTDA, FREDERICO 

WAGNER FRANÇA TANNURE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B, JEAN LUÍS TEIXEIRA - OAB:4.737/MT, MURILO ESPINOLA 

DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - 

OAB:3882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº. 54/2007- CGJ, 

impulsiono os presentes autos para que a parte REQUERIDA seja intimada 

para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar os dados bancários (nome e 

CPF/CNPJ, nome e número do banco, número de conta, agência, se é 

conta corrente ou poupança, CPF do advogado), para fins de 

transferência de valores, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 156493 Nr: 7454-15.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE 

MELO - OAB:144880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TRAJANO CAMARGO DOS SANTOS - 

OAB:9171-B-MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 491 e, em consonância com o disposto no artigo 921, 

§2º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão da execução 

pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizada a parte executada ou 

que sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o 

arquivamento dos autos, independente de nova intimação, oportunidade 

em que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122449 Nr: 4987-34.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZEO ROMAGNOLI, LUIZ MARCIO 

ROMAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE FIGUEIREDO BUENO 

HERINGER - OAB:5428-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 70/71 e, em consequência, a penhora e 

avaliação do veículo, tipo Reboque, placa QBT-2084, RENAVAM 

1097836506, marca/modelo 65009-R/VIVAN RQTV (Nacional), 

Fabricação/Modelo 2016/2017, cor Preta, Carroceria Prancha, de 
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propriedade do executado Luiz Márcio Romagnoli, bem como a intimação 

dos credores preferenciais, se existentes, para que se manifestem nos 

autos.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido prazo, certifique-se o necessário e voltem os autos conclusos 

para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149294 Nr: 4006-34.2015.811.0037

 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: OSVALDO BENTHIEN JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por OSVALDO 

BENTHIEN JÚNIOR em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DE SEGURO DPVAT S/A, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 136/137, comprovantes de pagamento evidenciando que a 

obrigação foi adimplida.

À fl. 142, o exequente requer expedição de alvará para levantamento dos 

valores depositados.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 136/137.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará para levantamento dos 

valores depositados às fls. 136/137 em favor do autor.

Após, nada mais sendo postulado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71898 Nr: 4213-09.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. DOS SANTOS OLIVEIRA - ME (CASA DE 

CARNE AMORIN), CRISTIANO DOS SANTOS OLIVEIRA, JOAQUIM ALVES 

DE OLIVEIRA, SUELY DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Ante a petição de fls. 141/142, cite-se a executada Suely dos Santos 

Oliveira, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que se considere 

realizada a citação, nos termos dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código 

de Processo Civil.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

À Secretaria Judicial para que proceda a inclusão/habilitação dos 

advogados constante à fl. 142, para os fins pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 5331 Nr: 217-23.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDOMAR BUDKE & CIA. LTDA-ME, ISMAEL 

DARCI DAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a petição de fl. 218, cite-se o requerido Gildomar Budke e Cia Ltda, 

via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a 

citação, nos termos dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de 

Processo Civil.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte embargante para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 48906 Nr: 4306-74.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI LUIZ DALBEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT, MARISTELA CLARO ALLAGE - OAB:4200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDESIO SOARES ARAUJO 

JUNIOR - OAB:MT 6.824, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 

5.858-A

 Vistos.

Considerando a carta de intimação devolvida às fl. 142-v, proceda-se a 

intimação da parte exequente, para informar novo endereço do executado, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 48519 Nr: 3927-36.2007.811.0037

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT, MARISTELA CLARO ALLAGE - OAB:4200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Vistos.

Considerando a carta de intimação devolvida às fl. 246-v, proceda-se a 

intimação da parte requerente, para informar novo endereço do requerido, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 48905 Nr: 4376-91.2007.811.0037

 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: NERI LUIZ DALBEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETTI - OAB:OAB/MT 4912, JOSÉ PEDROSA NETO - OAB:13.763/MT, 

MARISTELA CLARO ALLAGE - OAB:4200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Vistos.

Considerando a carta de intimação devolvida às fl. 127-v, proceda-se a 

intimação da parte requerente, para informar novo endereço do requerido, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 11613 Nr: 566-55.2000.811.0037

 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): MANOEL CLINIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 

3541, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se na íntegra a decisão de fl. 205, expedindo o necessário.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161731 Nr: 1133-27.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HART HART LTDA, MARCELO ANTONIO HART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de execução por título extrajudicial ajuizada por BANCO 

BRADESCO S.A em face de MARCELO ANTÔNIO HART e outros, todos 

qualificados nos autos.

As partes realizaram composição amigável e pugnaram pela homologação 

do acordo e a consequente extinção do feito (fl. 55).

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e, em consequência, requerem a extinção do 

feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado (fl. 55), 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição 

de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do 

acordo, constante à fl. 55.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163792 Nr: 2120-63.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON ANTONIO PASQUALETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA CAROLINE CONRADO 

PASQUALETTO - OAB:PR/ 53.068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 33, uma vez que foi proferida decisão no processo 

n° 1980-29.2016.811.0037, Código 163543, em tramite 2ª Vara Cível da 

Comarca desta comarca, prorrogando o período de blindagem, até a 

realização da assembleia geral de credores.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133077 Nr: 5264-16.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA DE OLIVEIRA ROSSETO, Odemir 

Rosseto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 14.028, RAUL ANTUNES 

MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos. Em análise a preliminar de nulidade de citação por edital arguida às 

fls. 86/87, esta não merece prosperar, pois verifica-se que foram 

realizadas diversas tentativas de citação (fls. 61/69), sendo esta 

infrutífera.Restando todas as tentativas de localização dos executados 

frustradas, considerou-se que estes encontravam-se em local incerto e 

não sabido, de forma que foram preenchidos os requisitos autorizativos 

da citação por edital, nos termos do disposto nos artigos 256 e 257, 

ambos do CPC. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade da 

citação.Considerando que não foi possível citar a parte requerida, bem 

como localizar o bem objeto da ação, defiro o pedido de conversão da 

ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial por estar 

em conformidade com os preceitos legais.Citem-se as partes executadas 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o pagamento do débito, 

devendo, se necessário, previamente ser providenciado o depósito das 

despesas pela parte exequente.Não havendo pagamento pelos 

executados, cumpra-se na forma do artigo 829, §1º, do Código de 

Processo Civil.Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do 

valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

ressaltando-se que o pagamento, nos termos do artigo 827, §1º, desse 

mesmo Código, importa na redução pela metade desse valor.No 

cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte executada cientificada do 

que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917 do Código de Processo 

Civil.Proceda-se a Secretaria as devidas e necessárias anotações, 

inclusive no Ofício de Distribuição Judicial local, se o caso.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 38235 Nr: 757-90.2006.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNALDINA DIAS DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS BETEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a petição de fl. 207, citem-se conforme requerido, via edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos 

termos dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte requerente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 143888 Nr: 1565-80.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RIBEIRO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:MT 17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:SP/206.339, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - 

OAB:MT 7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não foi possível citar a parte requerida, bem como 
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localizar o bem objeto da ação, conforme certidão de fls. 39, 47, 59, 54 e 

74, defiro o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por estar em conformidade com 

os preceitos legais.

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, devendo, se necessário, previamente ser 

providenciado o depósito das despesas pela parte exequente.

Não havendo pagamento pela executada, cumpra-se na forma do artigo 

829, §1º, do Código de Processo Civil.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

ressaltando-se que o pagamento, nos termos do artigo 827, §1º, desse 

mesmo Código, importa na redução pela metade desse valor.

No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte executada cientificada 

do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917 do Código de Processo 

Civil.

Proceda-se a Secretaria as devidas e necessárias anotações, inclusive 

no Ofício de Distribuição Judicial local, se o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167789 Nr: 4111-74.2016.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MIRIAN DIAS ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRINQ KIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a petição de fl. 29, nomeio como curador especial do 

requerido o advogado Dr. Adriano Souza Paulino OAB/MT 16689/O, 

atuante nesta comarca, em consonância com o disposto no artigo 72, 

inciso II, do Código de Processo Civil, o qual deverá ser intimado desta 

decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte requerente para se manifestar 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165636 Nr: 2982-34.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL DE FÁTIMA DADALT DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:SP 160.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade de citação (fls. 214/215), esta 

não merece prosperar, vez que é possível sua efetivação nesses termos 

diante do noticiado desconhecimento do local em que a parte executada 

reside.

Outrossim, referido ato está em consonância com o disposto no artigo 256 

do Código de Processo Civil, segundo o qual far-se-á a citação por edital 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar a 

parte demandada, não havendo, portanto, que se falar em qualquer 

irregularidade nesse ponto.

Assim, REJEITO a preliminar de nulidade de citação.

Dito isso, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 35806 Nr: 3816-23.2005.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS AVELINO CHIMELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT-7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B, ODAIR LUIZ DE PIERI - OAB:5054

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, apresentar nestes autos matrícula 

atualizada do imóvel, endereço completo dos credores e dos cônjuges dos 

requeridos, para fins de intimação da primeira e segunda praça que será 

realizada no dia 03/10/2018, às 13 e 14 horas respectivamente, neste 

juízo. A parte requerida também fica intimada da data acima referida.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1004049-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1004049-80.2017.8.11.0037 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,17 de agosto de 2018 Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002176-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE LINA DOS SANTOS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV (RÉU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1002176-11.2018.8.11.0037 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,17 de agosto de 2018 Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002306-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1002306-98.2018.8.11.0037 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,17 de agosto de 2018 Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002564-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1002564-11.2018.8.11.0037 Nos 
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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,17 de agosto de 2018 Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003982-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEO NUNES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003982-18.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT EXECUTADO: LEO 

NUNES Vistos. Defiro o requerimento de ID nº 14419268 e determino a 

suspensão do feito até 31/12/2020. Aguarde-se na secretaria. Decorrido o 

prazo, intime-se a parte exequente para promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 16 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132539 Nr: 4822-50.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO

 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:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para, no prazo 

de 10(dez) dias, manifestarem acerca dos cálculos de fls. 116/117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139701 Nr: 10092-55.2014.811.0037

 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: ED CARLOS ARAUJO COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍULA ALESSANDRA FACHIN 

PACKER FALEIROS - OAB:7.531-B/MT, VALÉRIUS HATIRO KATO 

FALEIROS - OAB:MT 7.457-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

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

Apelação do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135515 Nr: 7194-69.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMARY FERNANDES DE FRANÇA TOMASI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar Advogada da parte Autora 

acerca do desarquivamento dos autos, bem como para, no prazo de 

05(cinco) dias, requerer o que entender de direito, consignando que 

decorrido o prazo os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101031 Nr: 629-94.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIZA LUIZA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O, RICARDO CÍCERO PINTO - OAB:124.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Em cumprimento à decisão de fls. 113, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar Advogada da parte Autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126431 Nr: 8989-47.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA BRESCOVICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 

10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA 

ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar Advogada da parte Autora 

acerca do desarquivamento dos autos, bem como para, no prazo de 

05(cinco) dias, requerer o que entender de direito, consignando que 

decorrido o prazo os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170595 Nr: 5529-47.2016.811.0037

 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: MARIELIA CASTELLI DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

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

Apelação do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112484 Nr: 2865-82.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para, no prazo 

de 10(dez) dias, manifestarem acerca dos cálculos de fls. 120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 199389 Nr: 8244-28.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON HAMILTON PAIM VIEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL FELIPE TORRES 

TABORDA - OAB:MT 23214, HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - OAB:MT 

16.635, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:MT 5665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

EXCLUIR o embargante NELSON HAMILTON PAIM VIEIRA do pólo passivo 

da Execução Fiscal de código nº 113332.Sem custas 

processuais.Proceda-se a secretaria aos atos necessários para a 

liberação dos valores depositados nos autos, a título de garantia (fls. 

23/24), em favor da parte embargante, cujos dados se encontram à fl. 07, 

“item e”, atentando-se para as novas determinações contidas na 

Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova 

metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais. Ainda, condeno o embargado ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, translade-se cópia desta sentença aos 

autos em apenso e arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 16 de 

agosto de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168594 Nr: 4536-04.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para, no prazo 

de 10(dez) dias, manifestarem acerca do laudo de fls. 66/67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 58358 Nr: 6004-81.2008.811.0037

 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: LUIZ CARLOS ROSA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B, LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 mpulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para, no prazo 

de 10(dez) dias, manifestarem acerca do laudo de fls. 174/175.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 17675 Nr: 2473-31.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confederação Nacional da Agricultura - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY MONTORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAUJO RAMOS - OAB: 

MT 4701, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, MARILAINE 

PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Em cumprimento a decisão de fls. 170, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte exequente da resposta negativa do bloqueios 

de valores, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178358 Nr: 9769-79.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA FERREIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para, no 

prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca do acordo oferecido pelo 

requerido às fls. 91.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133536 Nr: 5619-26.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE SCHIMIDT MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386

 Em cumprimento à decisão de fls. 64, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte executada da penhora realizada às fls. 65/66, 

bem como para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, interpor embargos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113757 Nr: 5200-74.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA, CLAUDIO ROBERTO SIEBENEICHLER, LEONIR DE 

OLIVEIRA, ANDERSON ARÊAS DE WITT, LAOR DE OLIVEIRA, JOACIR 

PIROLOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA - PROCURADOR FAZENDA ESTADUAL - OAB:2478/MT, ROMES 

JULIO TOMAZ -PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RAFAEL BUSS - 

OAB:7023-B

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte EXECUTADA para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

Apelação do exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72113 Nr: 4428-82.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, ordem de serviço 02/2017/GAB, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte Autora através do seu 

advogado constituído, para no prazo de 05(cinco) dias apresentar número 

de CPF e Conta Bancária para confecção dos Alvarás Eletrônicos 

referente às requisições de pequeno valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 170605 Nr: 5538-09.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DE ASSIS DA SILVA MORBECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73869 Nr: 6189-51.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FELIPE ALVES, JUMARA ALVES, MARLY 

ALVES DAS NEVES, MARLEIDE ALVES, LEOMARA ALVES DE SOUZA, 

CARLOS CESAR ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CICERO PINTO - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Processo nº: 6189-51.2010.811.0037 (Código 73869)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60747 Nr: 571-62.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUZIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANTÔNIO FRANCISCO - 

OAB:21331/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - 

PROC. FEDERAL - OAB:, SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS - OAB:

 Processo nº: 571-62.2009.811.0037 (Código 60747)

Vistos.

Conclusão desnecessária.

Sem prejuízo, proceda-se a intimação da parte exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da impugnação à execução.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122656 Nr: 5198-70.2013.811.0037

 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: VALDENI BARROS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, SUYAN MAGALHÃES DE 

LIMA - OAB:MT 14.353, VINICIUS EMIDIO CESAR - OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5198-70.2013.811.0037 (Código 122656)

 Vistos.

Considerando que o mencionado RE 852.475 RG/SP pelo Supremo Tribunal 

Federal já foi julgado, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Consigno que, após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do artigo 

1.010 do CPC, os autos serão remetidos ao tribunal, independentemente 

de juízo de admissibilidade.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127225 Nr: 206-32.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PIMENTEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:8256

 Processo nº: 206-32.2014.811.0037 (Código 127225)

Vistos.

Ciente da interposição de Agravo de Instrumento.

Aguarde-se o julgamento do referido recurso.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168862 Nr: 4672-98.2016.811.0037

 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: JORGE LUIS BONIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIC CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:SP/ 374425, JOSE PACCE NETO - OAB:MT 18724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4672-98.2016.811.0037 (Código 168862)

Vistos.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101601 Nr: 1037-85.2011.811.0037

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

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

 PARTE AUTORA: ODETE SPERONI OBREGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Processo nº: 1037-85.2011.811.0037 (Código 101601)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 210/211 e 211-v, HOMOLOGO os 

valores apresentados pela contadoria às fls. 208/209.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme o cálculo apresentado às fls. 208/209.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68830 Nr: 1139-44.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURENICY DOS PASSOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8574/MT, Regina Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Processo nº: 1139-44.2010.811.0037 (Código 68830)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fl. 238, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela parte executada à fl. 235.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme o cálculo apresentado à fl. 235.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113855 Nr: 4368-41.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ANTONIA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4368-41.2012.811.0037 (Código 113855)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fl. 173 e 173-v, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela contadoria à fl. 171.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme o cálculo apresentado à fl. 171.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135496 Nr: 7179-03.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE SERPA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Processo nº: 7179-03.2014.811.0037 (Código 135496)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 138/139, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela parte exequente à fl. 133.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme o cálculo apresentado à fl. 133.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102109 Nr: 1531-47.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONY NEVES VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1531-47.2011.811.0037 (Código 102109)

Vistos.

Oficie-se ao juízo deprecado para que informe sobre o regular 

cumprimento do ato deprecado à fl. 58.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178510 Nr: 9866-79.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MADALENA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9866-79.2016.811.0037 (Código 178510)

Vistos.

Conclusão desnecessária.

Sem prejuízo, cumpra-se integralmente o despacho de fl. 40, expedindo o 
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necessário, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130962 Nr: 3539-89.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZAMA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3539-89.2014.811.0037 (Código 130962)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011774-45.2010.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAFAREL & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ZELIA MARTINI NOGUEIRA OAB - MT7675/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011774-45.2010.8.11.0037. EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA 

- ME EXECUTADO: TAFAREL & CIA LTDA - ME Vistos, Trata-se de pedido 

de desconsideração da personalidade jurídica que não está fundamentado 

em nenhuma hipótese legal. Segundo prevê o art. 50 do CC: Em caso de 

abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, 

ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, 

ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os 

efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam 

estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da 

pessoa jurídica. A exequente não demonstrou ou trouxe qualquer 

evidência de abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de 

finalidade, seja pela confusão patrimonial. Portanto, incabível 

desconsiderar a personalidade jurídica pela mera alegação de má-fé 

quanto à nomeação de bem à penhora, dado que este não constitui 

requisito do artigo 50 do Código Civil, bem como inaplicável ao presente 

caso o artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Posto isso, 

INDEFIRO O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA, contudo faculto novamente à parte exequente que indique bens 

passíveis de penhora da parte executada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/1995. Intime(m)-se. Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004822-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO LAURENCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do artigo 482, inciso VI, da CNGC-Foro 

Judicial; tendo em vista que na contestação (Id 12289402, juntada 

previamente à sentença) foi requerida exclusividade nas intimações; bem 

como com fundamento nos artigos 269, caput, 270, caput, 272, §§ 2º e 5º, 

todos do CPC, no artigo 19, caput, da Lei nº 9.099/1995, todos c/c Portaria 

nº 161/2017-PRES; certifico que retifiquei a autuação processual para 

incluir o Dr. EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB/MT 

13.431-B), e vinculá-lo à parte ré, Banco Pan S.A.; assim como impulsiono 

o feito para intimar os advogados da ré acerca da sentença no Id 

14305372. Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018. Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010775-82.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IZAUL NUNES (ADVOGADO(A))

IRONDINA DOS SANTOS SEVERO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010775-82.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: IRONDINA DOS SANTOS 

SEVERO EXECUTADO: OI S/A Vistos. Verifica-se que os presentes autos 

encontram-se na fase de cumprimento de sentença, contudo a parte 

executada está em recuperação judicial. Neste contexto, a execução do 

crédito constituído em favor do exequente não pode se dar perante este 

Juizado Especial. Com efeito, após vários julgados que analisaram casos 

análogos ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça muito recentemente, 

pela eloquência da ilustre Ministra Nancy Andrighi, rematou o entendimento 

de que em se tratando de atos de constrição patrimonial, a competência é 

do Juízo responsável pelo trâmite da Recuperação Judicial – Juízo 

Universal, em observância ao princípio mor regente da lei específica, qual 

seja, da preservação da empresa. Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO 

NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

UNIVERSAL PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO 

PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. Respeitadas as 

especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo 

universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação 

de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em 

outros órgãos judiciais. 2. O fato de haver penhora anterior ao pedido de 

recuperação judicial, em nada afeta a competência do Juízo Universal para 

deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa suscitante, em 

obediência ao princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no 

conflito de competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 

15/12/2017). (grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é 

estampada e advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a 

exemplo: CC 137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, 

AgInt no CC 148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, 

inclusive, quanto a execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 

150650, AgInt no CC 149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 

do FONAJE, assim dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de 
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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. (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Desta forma, em atenção ao recente entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, acima exposto, incabível o cumprimento de 

sentença neste Juízo, cabendo à credora a possibilidade de habilitar o 

crédito junto ao Juízo em que está em trâmite a ação de recuperação 

judicial da parte executada. Assim, expeça-se Certidão de Crédito em 

favor do exequente, a qual será emitida no momento que a parte 

comparecer na Secretaria para retirá-la. Determino, desde já, o 

arquivamento do feito com baixa, pois desnecessário manter o processo 

em aberto para cumprimento da providencia acima. Cumpra-se. Primavera 

do Leste-MT, 18 de agosto de 2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011111-57.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

SHIRLEY APARECIDA RESENDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011111-57.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: SHIRLEY APARECIDA RESENDE 

EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos. Em que se pesem os argumentos da 

parte exequente para que o crédito seja considerado de natureza 

extraconcursal, não se submetendo ao plano de Recuperação Judicial, 

entendo que o fato gerador do evento danoso é que determina se o 

crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. Neste mesmo 

sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. 

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM 

MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS 

SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA 

POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 20/5/2013. 

Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao Gabinete em 

8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de titularidade das 

recorridas, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado 

após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve sujeitar-se ao 

plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e discutidas as 

questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão 

recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação 

jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a 

constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se 

condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine 

sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de crédito 

derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a 

recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de 

soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial provido. (STJ - 

REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução do crédito 

constituído em favor da exequente não pode se dar perante este Juizado 

Especial. Com efeito, após vários julgados que analisaram casos análogos 

ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça muito recentemente, pela 

eloquência da ilustre Ministra Nancy Andrighi, rematou o entendimento de 

que em se tratando de atos de constrição patrimonial, a competência é do 

Juízo responsável pelo trâmite da Recuperação Judicial – Juízo Universal, 

em observância ao princípio mor regente da lei específica, qual seja, da 

preservação da empresa. Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO 

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

UNIVERSAL PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO 

PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. Respeitadas as 

especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo 

universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação 

de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em 

outros órgãos judiciais. 2. O fato de haver penhora anterior ao pedido de 

recuperação judicial, em nada afeta a competência do Juízo Universal para 

deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa suscitante, em 

obediência ao princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no 

conflito de competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 

15/12/2017). (grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é 

estampada e advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a 

exemplo: CC 137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, 

AgInt no CC 148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, 

inclusive, quanto a execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 

150650, AgInt no CC 149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 

do FONAJE, assim dispõe: ENUNCIADO 51 - 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. (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Desta forma, em atenção aos recentes 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acima expostos, incabível o 

cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo à parte credora a 

possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que está em trâmite a 

ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, expeça-se 

Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será emitida no 

momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la. Determino, 

desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois desnecessário manter o 

processo em aberto para cumprimento da providencia acima. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 18 de agosto de 2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011998-70.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Números do 

Processo: 8011998-70.2016.8.11.0037 Espécie: Procedimento do Juizado 

Especial Cível->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Parte(s) Autora(s): 

EVA APARECIDA RIBEIRO. Parte(s) Ré(s): VIVO S.A. Data e horário: 15 de 

agosto de 2018, 13h00min. PRESENTES Juiz Leigo Dr (a) JANAINA 

MANHANI DE CARVALHO. Parte(s) Autora(s): EVA APARECIDA RIBEIRO. 

AUSENTE Parte Ré(s): VIVO S.A. OCORRÊNCIAS Aberta a sessão, feito o 

pregão, foram constatadas as presenças acima mencionadas. Na 

sequência, verificou-se a ausência da ré, apesar de devidamente intimada 

pelo seu advogado, registrado ciência da audiência através do ícone 

“Expedientes” no dia 25/07/2018. A seguir, foi colhido o depoimento 

pessoal da parte autora, sendo por meio do sistema digital, com gravação 

de som e imagem, nos termos do Provimento nº 12/2011-CGJ, 

encontrando-se no CD (CD – Processo), do qual será feita uma cópia 

(DVD – Segurança da Serventia). A autora compareceu à audiência sem o 

advogado constituído nos autos. Relata que recebeu ligação do advogado 

no dia anterior à audiência de instrução e foi orientada a comparecer 

neste ato. DELIBERAÇÕES Pelo Juiz Leigo foi decidido: Vistos etc. Declaro 

encerrada a instrução processual, façam-se os autos conclusos para 

sentença. Nada mais havendo a consignar, por mim, Willian de Oliveira 

Lopes Carvalho, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. JANAINA MANHANI DE CARVALHO. Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000502-66.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH (ADVOGADO(A))

OTAVIO DIAMANTINO TRAMPUSCH (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000502-66.2016.8.11.0037 

Promovente: OTAVIO DIAMANTINO TRAMPUSCH Promovido: TELEFONICA 
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BRASIL S.A. Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação promovida por OTAVIO 

DIAMANTINO TRAMPUSCH em face de TELEFONICA BRASIL S.A. 

Observa-se houve o pagamento total da condenação, bem como que os 

valores já foram liberados por meio de alvará. Ante o exposto, Decido. 

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC. Decorrido o 

prazo para interposição de recurso, sem que este seja manejado, 

certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se. Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 23 de julho de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 23.07.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011340-46.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

EDICLEIA PRUDENTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Números do 

Processo: 8011340-46.2016.8.11.0037 Espécie: Procedimento do Juizado 

Especial Cível->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Parte(s) Autora(s): 

EDICLEIA PRUDENTE DE OLIVEIRA. Parte(s) Ré(s): ITAU UNIBANCO S/A. 

Data e horário: 15 de agosto de 2018, 17h00min. PRESENTES Juiz Leigo Dr 

(a) JANAINA MANHANI DE CARVALHO. Parte(s) Autora(s): EDICLEIA 

PRUDENTE DE OLIVEIRA. Advogado(a):VINICIUS GARAY DA SILVA. 

OAB.17935/MT. AUSENTE Parte Ré: ITAU UNIBANCO S/A. OCORRÊNCIAS 

Aberta a sessão, feito o pregão, foram constatadas as presenças acima 

mencionadas. Na sequência, verificou-se a ausência da ré, apesar de 

devidamente intimada através de seu advogado(a) constituído nos autos, 

registrado ciência da audiência de Instrução e Julgamento na data de 

25/07/2018. A seguir, foi colhido o depoimento pessoal da parte autora, 

sendo por meio do sistema digital, com gravação de som e imagem, nos 

termos do Provimento nº 12/2011-CGJ, encontrando-se no CD (CD – 

Processo), do qual será feita uma cópia (DVD – Segurança da Serventia). 

O advogado da parte autora manifestou-se nos seguintes termos: Diante 

da falta desmotivada a esta audiência, requer o prosseguimento do feito, 

com a decretação da REVELIA da requerida nos termos do artigo 20, da 

Lei n°9.099/95, e enunciado 20 do FONAJE. DELIBERAÇÕES Pelo Juiz 

Leigo foi decidido: Vistos etc. Declaro encerrada a instrução processual, 

façam-se os autos conclusos para sentença. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Willian de Oliveira Lopes Carvalho, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. JANAINA MANHANI DE 

CARVALHO. Juíza Leiga

Decisão

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1005090-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONI RODRIGUES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO)

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS DIAS JUNIOR (EMBARGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005090-48.2018.8.11.0037. EMBARGANTE: LEONI RODRIGUES 

EMBARGADO: RUBENS DIAS JUNIOR Vistos, Trata-se de embargos de 

terceiros oferecidos por Leoni Rodrigues em desfavor de Rubens Dias 

Junior, aduzindo, em suma, que o bem penhorado veículo FIAT UNO MILLE 

FIRE FLEX, ano 2006, Vermelho, Placa KAK-2956, Chassi 

9BD15821748477789, é de sua propriedade, e que o referido bem foi 

penhorado para cobrir dívidas de seu Genro Sidine de Souza Santana. 

Requer, liminarmente, o recebimento dos presentes embargos para que 

revogue a nomeação de fiel depositário do Sr° SIDINE DE SOUZA 

SANTANA e nomeie a embargante como fiel depositária do veículo 

supracitado. É o relato. A embargante junta ao pedido cópia dos autos da 

ação de execução; Penhora e avaliação; CRLV do Veículo Penhorado; 

Cédula Bancária. De início, consigno que a ação originária de execução 

tramita neste juízo sob o n°8011674-80.2016.8.11.0037, tendo como 

exequente a pessoa de Rubens Dias Junior e executado a pessoa de 

Sidine de Souza Santana. Também, verifico que o veículo não está em 

nome do executado, mas sim em nome de terceiro estranho à ação de 

execução, ou seja, em nome da embargante Leoni Rodrigues, inclusive, o 

veículo encontra-se alienado à instituição de crédito BV- Financeira. 

Nesse sentido, a alienação fiduciária perdurará até o período o mês de 

18/08/2020, quando do encerramento do contrato. Nesse sentido, a 

embargante não é a proprietária, mas meramente a devedora fiduciária. E, 

ainda, analisando o contrato juntado, vejo que, caso estejam em dia as 

prestações, nesta data restam ainda 25 parcelas (vencimento todo dia 18 

de cada mês) no valor de R$ 433,96 (...), totalizando ainda uma dívida de 

R$ 10.849,00 (...), ou seja, praticamente o valor do carro, avaliado pelo 

Oficial de Justiça em R$ 12.000,00 (...), tornando o bem, a princípio, 

impróprio para garantia a dívida exequenda. Embora tenha o oficial de 

Justiça afirmado que o bem é do executado, deixa claro em sua certidão 

que o que o levou a essa interpretação foi o fato de estar na posse do 

mesmo no momento da penhora. Mas não se pode olvidar que, segundo se 

infere dos autos, o executado e a embargante moram na mesma localidade 

(mesmo lote). Considero ainda o fato de que o próprio exequente, em 

manifestação nos autos principais, em determinada peça (juntada nesta 

ação de embargos), peticionou ao Juízo afirmando que o devedor tem uma 

moto Biz e uma guitarra, nada afirmando sobre o veículo objeto de 

posterior constrição. Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada 

nestes embargos e, por consequência, revogo a nomeação de fiel 

depositário em nome de Sidine de Souza Santana e determino a imediata 

entrega do veículo supracitado para a parte embargante Leoni Rodrigues, 

que deverá assumir essa condição até decisão final destes embargos, 

mantendo-se, por ora, a penhora sobre possíveis créditos que o 

executado possa ter em relação ao veículo objeto da penhora. Declaro a 
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8011674-80.2016.8.11.0037. Serve a presente decisão de carta/mandado 

de citação e intimação, e de restituição do veículo à embargante e sua 

nomeação como fiel depositária do bem. Proceda-se o cancelamento da 

audiência designada para o dia 12/12/2018, às 08h:20min. Cite-se o 

embargado na pessoa de seu advogado constituído nos autos da ação 

principal (art. 677, § 3º, do CPC) para, querendo, apresentar impugnação, 

no prazo de 15 dias. Primavera do Leste/MT, 16 de agosto de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003661-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE DE MORAIS MANZANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003661-46.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ARIADNE DE MORAIS 

MANZANO REQUERIDO: ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE 

SAUDE S/A Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela d 

urgência pleiteado por ARIADNE DE MORAIS MANZANO em face de 

ALIANCA ADM. DE BEM. DE SAÚDE LTDA, pelos fatos e fundamentos 

narrados na petição inicial. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 16/10/2018, às 09h00min ficando a parte 
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ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega 

na petição inicial que a requerente foi impedida de adquirir crédito em 

determinado estabelecimento comercial, em virtude da negativação em seu 

nome no valor de R$614,71(seiscentos e quatorze reais e setenta e um 

centavos), com vencimento em 20/07/2017 e incluso pela requerida em 

19/09/2017. A autora afirma que não possui vinculo contratual de 

prestação de serviços com a requerida desde 17/04/2016, quando da 

rescisão unilateral praticado pela demandada. Relata que a rescisão 

unilateral gerou a condenação solidária em danos morais em face da 

requerida, bem como da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, 

em tramite neste juízo sob o número 8011708.55.2016.8.11.0037. Por fim, 

a autora pretende, através da antecipação de tutela de urgência, a 

imediata exclusão de seu nome perante os órgãos de restrição o crédito, 

até o deslinde final desta ação. É o relato. Decido. A presente ação está 

compreendida pelos seguintes documentos: Extrato da Negativação (id. 

n°13454161), Sentença em relação a condenação solidária da Requerida 

(id. n°13454170) e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação. Inicialmente, verifico que a requerida comprovou a restrição em seu 

nome, no valor de R$614,71(seiscentos e quatorze reais e setenta e um 

centavos), vinculado ao contrato n°PLS006669701, com vencimento em 

20/07/2017 e incluso na data de 19/09/2017. Consigno que a rescisão 

contratual ocorreu na data de 12/05/2016, inclusive, discutido nos autos 

de n°8011708.55.2016.8.11.0037, pois o cancelamento do contrato 

ocorreu sem a notificação prévia da autora, que, na oportunidade, foi 

confirmado em sentença de mérito. Contudo, a negativação a princípio é 

ilegítima, posto que a autora não possui qualquer vinculo com a requerida 

no período compreendido que ensejou a negativação. Não obstante, o 

dano potencial decorre da restrição ao crédito, comprometendo a atividade 

comercial e o consumo em geral, financiado por operações pautadas no 

crédito. Não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, já 

que as cobranças podem eventualmente ser feitas a posteriori em caso de 

insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ 

que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob 

pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa 

missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e 

DETERMINO que exclua imediatamente o nome da parte requerente 

ARIADNE DE MORAIS MANZANO, portadora do CPF 990.802.221-00, 

contrato n°PLS006669701, no valor de R$614,71(...) do órgão de cadastro 

e inadimplentes(SERASA) DEVENDO A PROVIDENCIA SER 

PROVIDENCIADA PELA SECRETARIA DA 5ª VARA ATRAVÉS DO 

SISTEMA SERASAJUD. Serve a presente decisão de carta/mandado de 

citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 17 de agosto de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-74.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS (ADVOGADO(A))

MARISO MENEZES FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010006-74.2016.8.11.0037. REQUERENTE: MARISO MENEZES FARIAS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se da interposição de 

dois recursos diferentes: um interposto pela parte autora (id nº 11062480) 

e outro interposto pela parte requerida (id. nº 13227197 ), assim passo a 

deliberar: a) Quanto ao recurso interposto pela parte autora: O recurso 

inominado conforme (id nº 11062480) é tempestivo. A sentença foi 

prolatada em 30/07/2017 (id. n° 9121931), o requerente registrou ciência 

através do ícone expediente em 01/08/2017 entrou com embargos de 

declaração no dia 06/08/2017 conforme (id nº 9306439) e o Recurso 

inominado interposto no dia 09/12/2017 (id. n° 11062480), antes dos 

embargos serem julgados. Considera-se tempestivo o recurso, conforme o 

artigo 218, parágrafo 4º “Será considerado tempestivo o ato praticado 

antes do tempo inicial do prazo”. b) Quanto ao recurso interposto pela 

parte requerida: Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a 

sentença foi prolatada em 28/05/2018 (id. nº 13227197 ), ocasião em que 

o requerido registrou ciência através do ícone expedientes no dia 

06/06/2018 e apresentou recurso em 11/06/2018 (id. nº 13593837 ), 

dentro do prazo legal. O preparo foi devidamente recolhido conforme (id nº 

13593858 ) Intimem-se os recorridos, dando-lhes conhecimento desta 

decisão e PARA APRESENTAREM AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) 

DIAS. O recebimento dos recursos se dá meramente no efeito devolutivo, 

nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhem-se os autos para apreciação da Colenda 

Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 17 de Agosto de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004830-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

JANDERSON GARCIA LENZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004830-68.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JANDERSON GARCIA LENZ 

REQUERIDO: ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO Vistos, Trata-se da 

ação de ressarcimento por perdas e danos materiais e morais c/c com 

obrigação de fazer ou desfazimento do negócio jurídico e pedido de 

antecipação de tutela de urgência pleiteado por Janderson Garcia Lenz em 

face de Antônio Carlos Figueira Balbino, pelos fatos e fundamentos 

narrados na exordial. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação 

designada para o dia 04/12/2018, às 10h00min ficando a parte ciente de 

que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega 

na petição inicial que o requerente adquiriu no dia 03/03/2016, o veículo 

marca/modelo Ford/F1000, preta, ano 1992/1993, Renavam 00607474890, 

Placa BFP-9605, Chassi 9BFBTNM34NDB10530, motor n°0022904302284, 

no valor de R$23.984,50(vinte e três mil, novecentos e oitenta e quatro 

reais e cinquenta centavos). Afirma que procurou o DETRAN para solicitar 

vistoria e, assim, viabilizar a transferência do bem para seu nome, ocasião 

em que a mesma foi reprovada, em razão da existência de indícios de 

descaracterização da numeração do motor, ou seja, foi adaptado o motor 

de n°2290428066. Aponta que o motor adaptado no veículo supracitado na 

verdade pertence ao veículo Placa AEA-5629, fabricado em 1985/1986, 

CHASSI LA7NFK16546, Renavam 265217911, Cor Cinza que por sinal , 

encontra-se em circulação. O autor relata que adquiriu o veículo para fins 

de trabalho, investindo aproximadamente a importância de 

R$15.000,00(quinze mil reais) e que até o momento não houve a 

transferência da CRV para seu nome. Por fim, o autor pretende através da 

antecipação de tutela de urgência que o requerido proceda a 

regularização do veículo no prazo de 20(vinte) dias, sob pena de multa a 

ser arbitrada por este juízo. É o relato. Decido. A presente ação está 

compreendida pelos seguintes documentos: Autorização para 

transferência de propriedade de veículo (id. n°14141143), Certificado de 

registro do veículo(id. n°14141143), Documento de Arrecadação e o 

comprovante de pagamento(id. n°14141265, id. n°14141265), Dados do 

motor implantado o veículo discutido neste autos(id. n°14141290), Imagem 

do Motor(id. n°14141386), e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação. Insta salientar que o requerente comprovou seu 

interesse na transferência da propriedade do veículo na mesma data da 

compra(id. n°03/03/2016), conforme se observa do documento de 

arrecadação, emitido pelo DETRAN, para pagamento da taxa de vistoria 

(id. n°14141265). Ainda, o extrato emitido pelo Detran em relação ao 
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número do motor implantado no veículo, concluiu expressamente que o 

veículo examinado encontra-se ADULTERADO por REMARCAÇAO DE 

CARACTERES. Dessa forma, considerando que o próprio 

comprador/requerente procurou o órgão de trânsito para viabilizar a 

transferência da propriedade do veículo, na mesma data da aquisição, 

bem como foi cancelado o processo de transferência em decorrência da 

adulteração do motor, conforme comparado a CRV e os dados do extrato 

do Detran, faz-se plausível concluir que não há que se falar em realização 

de manobra para desfazer o negócio jurídico. Nessa esteira, considero 

que o deslinde da questão reside na verificação da existência de vício 

redibitório e seus consectários legais. O artigo 422, do Código Civil 

preleciona que: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na 

conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da 

probidade e boa fé”. Em relação ao vício redibitório, o artigo 441, do Código 

Civil trata que mais precisão, in verbis: “A coisa recebida em virtude de 

contrato comulativo pode ser ensejada por vícios ou defeitos ocultos, que 

a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor”. No 

caso dos autos, o fato do promovente adotar providência para 

transferência da propriedade do bem na mesma data da aquisição, após 

pagar o preço ajustado, demonstra sua boa-fé na execução do contrato. 

A jurisprudência colaciona o seguinte entendimento, in verbis: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS – CONSTATADA ADULTERAÇÃO NA NUMERAÇÃO 

DO MOTORDO CAMINHÃO, OBJETO DE COMPRA E VENDA ENTRE AS 

PARTES, QUE IMPOSSIBILITOU A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – 

INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA 

PARA REGULARIZAR OU DEVOLVER O VALOR DO NEGÓCIO – 

DESCABIMENTO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS QUE ENSEJAM O 

DEFERIMENTO DA MEDIDA, A TEOR DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 1973, QUE ENCONTRA CORRESPONDÊNCIA NO 

ARTIGO 300 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 28ª Câmara de Direito Privado, 

relator Cesar Luiz de Almeida, Comarca de Mococa/SP. Posto isso, DEFIRO 

o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que o requerido regularize o 

veículo no prazo de 30(trinta) dias, sob pena de multa diária que fixo em 

R$700,00(setecentos reais) até o limite de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

devendo o reclamante, para tanto, apresentar o veículo onde necessário e 

tantas vezes quantas forem necessárias para a regularização, já que 

evidente se tratar de solução que envolve inúmeras diligências, as quais 

não podem ser realizadas sem a disponibilização do veículo, seja para a 

troca do motor, seja para a sua adequação. Serve a presente decisão de 

carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 17 de 

agosto de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001580-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (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 SENTENÇA Processo: 

1001580-27.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA LUCIA DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Homologo a desistência da 

presente ação, manifestada pelo(a) requerente (id. n°12757469), para os 

fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 27 da Lei 12.153/2009. Incabível a condenação em custas e 

honorários advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Publicada e registrada 

eletronicamente. Intimação(ões) pela via eletrônica disponibilizada. 

Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. Primavera do 

Leste/MT, 16 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012004-77.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Números do 

Processo: 8012004-77.2016.8.11.0037 Espécie: Procedimento do Juizado 

Especial Cível->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Parte(s) Autora(s): 

JAQUELINE FERREIRA DA SILVA. Parte(s) Ré(s): EMBRATEL TVSAT 

TELECOMINUCAÇÕES S.A Data e horário: 15 de agosto de 2018, 

11h00min. PRESENTES Juiz Leigo Dr (a) JANAINA MANHANI DE 

CARVALHO. Parte Ré(s): EMBRATEL TVSAT TELECOMINUCAÇÕES S.A. 

Advogado(a): FLÁVIA VENCESLAU GOMES. OAB/MT. 16843. Preposto: 

JOSÉ HENRIQUE BRITO SILVA. AUSENTE Parte(s) Autora(s): JAQUELINE 

FERREIRA DA SILVA. OCORRÊNCIAS Vistos, Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, 

e artigo 27 da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. A parte autora foi 

intimada da audiência de Instrução e Julgamento, registrou ciência através 

do ícone “Expedientes” no dia 17/07/2018, todavia não compareceu ao ato, 

tampouco apresentou justificativa válida nos autos. Segundo o artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/1995, o processo deve ser extinto quando o autor 

deixa de comparecer a qualquer das audiências do processo. Diante do 

exposto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 51, inciso I e seu §1º, da Lei 9.099/1995 c/c artigo 362, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte promovente ao pagamento das 

custas, conforme enunciado nº 28 do FONAJE, ressalvada a 

comprovação referida no artigo 51, § 2º, da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, 

anote-se na distribuição, conforme previsto na CNGC e arquive-se, com 

as cautelas e anotações necessárias. Publicada e registrada diretamente 

no processo eletrônico. Remeto o projeto de sentença a análise e 

homologação do M.M Juiz de Direito, com base no artigo 40, da Lei 

n/9.099/95. JANAINA MANHANI DE CARVALHO. Juíza Leiga Homologo 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos projeto de sentença 

acima. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001660-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO (ADVOGADO(A))

LUAN VEDOVATTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK (ADVOGADO(A))

TECO TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001660-88.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LUAN VEDOVATTO 

REQUERIDO: PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TECO TOUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Vistos, HOMOLOGO, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre Luan 

Vedovatto e Planejar Viagens e Turismo LTDA - ME, noticiado nos 

autos(id. n°14236741). Em consequência, julgo extinto o presente 

processo em relação à requerida Planejar Viagens e Turismo LTDA – ME, 

em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. O ato de 

citação/intimação da requerida Teco Tour Viagens e Turismo LTDA – ME 

restou infrutífera, ante a devolução do Aviso de Recebimento com a 

informação de “Mudou-se”. Assim, determino que o autor indique endereço 

atualizado da requerida Teco Tour Viagens e Turismo LTDA – ME, no 

prazo de 10(dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento dos autos. 

Após, designe-se audiência de conciliação. Proceda-se a exclusão da 
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requerida Planejar Viagens e Turismo LTDA – ME do polo passivo desta 

ação. Primavera do Leste – MT, 16 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 131871 Nr: 4298-53.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUCAS VALERIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MORAES DE 

OLIVEIRA - OAB:12913

 Autos código 131871

S E N T E N Ç A

 Vistos, etc.

 O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de FERNANDO 

LUCAS VALÉRIO DOS SANTOS, dando-o como incurso nas penas do art. 

302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

 Aduz que, no dia 29 de janeiro de 2014, por volta das 09h30min, na 

Avenida Porto Alegre , s/n, Centro, em frente à casa lotérica, nesta cidade 

e comarca, teria o denunciado, praticado homicídio culposo na direção de 

veículo automotor, qual seja, um carro modelo GOL, cor branca, placa 

OAZ 8659 de Várzea Grande, contra a vítima Estácio Krasnievcz, 

causando-lhe lesões gravíssimas que deram causa a sua morte.

A denúncia foi recebida em 10/10/2014 (fls. 63/64).

O réu foi devidamente citado (fl. 67), e apresentou resposta à acusação 

(fls. 69/73).

Durante a instrução processual, foram ouvidas cinco testemunhas 

comuns, e procedido o interrogatório do réu (termos de fls. 95, 106, 111, 

141 e 152; e mídia de fls. 179 e 181).

 Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência do 

pedido, com a condenação do réu nos exatos termos da exordial 

acusatória (fls. 183/188), e a defesa, por sua vez, requereu sua 

absolvição, por ausência de prova da culpa e culpa exclusiva da vítima 

(fls. 190/195).

 É o relato. Decido.

 Trata-se de ação penal intentada pelo Ministério Público em face de 

FERNANDO LUCAS VALÉRIO DOS SANTOS, dando-o como incurso nas 

penas do art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

Do delito previsto no art. 302 do CTB

O tipo penal em questão possui a seguinte redação:

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se 

obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Referido tipo penal só restará tipificado, pois, se presentes estiverem os 

seguintes requisitos: a) comportamento humano voluntário; b) 

descumprimento de dever de cuidado objetivo; e c) previsibilidade objetiva 

do resultado.

A par dessas considerações posso afirmar que ação do acusado se 

amolda ao tipo penal do artigo 302, caput, do CTB, tendo em vista que 

descumpriu com o dever de cuidado objetivo, sendo o único responsável 

pelo acidente ocorrido.

Verifica-se que o acusado agiu com culpa na modalidade imprudência, na 

medida em que deixou de tomar as cautelas devidas, não observando 

normas específicas de cuidado como a do art. 28, do Código de Trânsito 

que recomenda a qualquer motorista “ter domínio de seu veículo, 

dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do 

trânsito”.

Ainda, pode-se afirmar que o réu transgrediu normas insculpidas no 

Código de Trânsito Brasileiro, regras basilares, das quais destaco:

“Art. 169. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à 

segurança”

“Art. 214. Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo 

não motorizado

I - que se encontre na faixa a ele destinada”

A materialidade delitiva se encontra devidamente demonstrada no do 

Boletim de Acidente de fl. 09, Certidão de Óbito de fl. 17, Laudo de 

Necropsia de fls. 23/25, Termo de Exibição e Apreensão de fl. 37, Laudo 

Pericial n. 210.2.07.2016 de fls. 169/177, além da prova oral carreada no 

transcurso da instrução processual.

 Quanto à autoria delitiva, não resta dúvida de que o acusado praticou 

direção imprudente na condução de veículo automotor, conforme 

sobressai dos depoimentos colhidos em sede inquisitiva e em juízo, 

conforme será demonstrado a seguir.

De proêmio, passo à transcrição da prova testemunhal carreada ao longo 

da persecução penal. Vejamos.

Neuredin Gonçalves Fortes Filho (testemunha) – “(...) Que estava 

presente no local dos fatos; Que estava especificamente no canteiro 

central, a aproximadamente um metro e meio de distância do local da 

colisão, onde aguardava pois estava aguardando a fila da lotérica, quando 

então presenciou um rapaz conduzindo um veículo, com o som alto, 

atropelar um senhorzinho; Que no momento do impacto o senhor estava 

atravessando a avenida na faixa de pedestre; Que logo que a vítima caiu 

ao solo já pode perceber que ela estava sem vida, pois havia vários 

sangramentos, inclusive no ouvido; Que acredita que o motorista estava à 

aproximadamente 50km/h; Que ainda houve uma discussão no local entre 

o motorista e uma mulher, quanto a não haver qualquer alteração na cena 

do crime, inclusive a eventual tentativa de movimentar o corpo da vítima; 

Que ainda em relação à discussão ficou sabendo, que fora motivada pelo 

fato do acusado tentar sair do local do crime; Que como estava muito 

próximo do local, pode ver com absoluta certeza que o impacto se deu 

ainda quando a vítima atravessa a faixa de pedestre, e com o impacto da 

colisão ela foi parar uns cinco metros a frente; Que não pode asseverar 

se o volume do som pode ter atrapalhado ou desconcentrado o motorista 

(...)” mídia de fl. 179.

Francielly Wendt Stocker (testemunha) – “(...) Que tem uma loja que 

funciona em frente ao acidente; Que no momento apenas ouviu o barulho 

da colisão; Que pode perceber que haviam alguns objetos próximos ao 

corpo da vítima, do tipo uma sacola contendo uns medicamentos; Que 

pode asseverar que havia uma faixa de pedestre no local, inclusive 

próximo ao corpo da vítima; Que o veículo que colidiu com a vítima era um 

Gol branco; Que ao olhar as fotografias constantes do processo, 

reconhece o local e veículo, porém desconhece a vítima e o acusado; Que 

assevera que o som do veículo estava alto, pois pode ouvir nitidamente, e 

como após a colisão a porta ficou aberta, deu para ouvir mais ainda; Que 

no momento do acidente o tráfego estava muito intenso, haviam muitos 

carros parados no canteiro (...)” – mídia de fl. 181.

Suely Nunes Wendi (testemunha) – “(...) Que se recorda de ter escutado o 

barulho da batida, e então presenciou a vítima deitada no chão, e as 

pessoas pedindo para os demais carros deixar a via livre para facilitar a 

chegada do socorro; Que próximo ao corpo da vítima havia uma sacola 

com remédio, um pouco distante do corpo da vítima; Que havia faixa de 

pedestre próximo ao local do acidente sim, e ao olhar as fotografias, pode 

asseverar que a faixa estava um pouco atrás de onde o corpo da vítima 

estava caído, sendo que a sacola com os medicamentos estava há 

aproximadamente uns dois metros de distância da faixa (...)” – mídia de fl. 

181.

Por sua vez, interrogado em juízo, o acusado negou qualquer culpa o 

advento criminoso, sustentando para tanto o que segue:

“(...) Que a acusação é verdadeira em partes; Que estava transitando 

normalmente pela via de rodagem na Avenida Porto Alegre, e haviam 

muitos carros estacionados em ambos os lados da pista, e muita gente 

transitando naquele local; Que ao passar próximo à casa lotérica, a vítima 

atravessou subitamente na frente de seu veículo, não havendo qualquer 

possibilidade de reação por parte do declarante; Que a vítima não 

atravessou na faixa de pedestre, pois a colisão ocorreu no meio da pista, 

havendo faixas apenas antes e após o local da colisão; Que de fato 

estava com o som do seu veículo ligado, mas em um volume que não 

comprometia sua concentração; Que não tem como aferir exatamente a 

velocidade em que estava trafegando, mas acredita que aproximadamente 

40km/h; Que estava com toda sua atenção voltada para a via, não 

havendo qualquer decisão outra que poderia ser tomada no sentido de 

evitar o acidente (...)” – mídia de fl. 181.

 Creio que, diante da prova testemunhal, da confissão do acusado, por via 

transversa, e da prova técnica acostada aos autos, não se tem dúvidas 

de que ao acusado cabe a responsabilidade pela ocorrência, a título de 

culpa, vez que foi imprudente, ao trafegar numa avenida movimentada sem 

os cuidados e atenção necessária, sobretudo por ter atingido a vítima 

enquanto esta atravessava na faixa de pedestre.
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De acordo com o depoimento da testemunha Neuredin Gonçalves Fortes 

(fl. 179), como estava muito próximo do ponto de colisão, pode observar 

que o veículo conduzido pelo acusado colidiu frontalmente com a vítima, 

enquanto esta atravessada a avenida na faixa destinada aos pedestres, 

vindo a ser lançada à aproximadamente 5 m à frente do ponto de colisão.

Ainda de acordo com a testemunha Neuredin, este pode presenciar uma 

breve discussão entre o acusado e uma terceira pessoa a respeito do 

volume do som no carro do acusado, que na ocasião estava alto, fator 

este que pode ter contribuído para a distração do réu e colaborado para a 

produção do resultado.

As testemunhas Francielly Wendt Stocker e Suely Nunes Wendi, ao serem 

ouvidas em juízo, também confirmaram que no local dos fatos havia uma 

faixa destinada à travessia de pedestre, que embora desgastada era 

perceptível, afirmando, ainda, que o corpo da vítima caiu alguns metros a 

frente da referida faixa, do que se aufere que o réu foi atropelado na faixa 

e lançado metros a frente dela.

A prova testemunhal vem corroborada pela prova pericial, que foi 

elucidativa ao concluir que os vestígios deixados no local do acidente 

apontam que a vítima pode ter sido atropelada enquanto iniciava sua 

trajetória de travessia na faixa de pedestre que se localizava na porção 

medial do trecho – fls. 169/177.

 O acusado, devo dizer, além de imprudente, foi negligente, tendo em vista 

que, no caso presente, foi displicente no agir, faltou-lhe a necessária 

precaução, pois que, podendo adotar as cautelas necessárias, não o fez 

– a considerar o fato de atropelado a vítima enquanto esta atravessava na 

faixa de pedestre.

É bem de se ver, assim, que o acidente, com resultado morte, deu-se, 

seguramente, em face da inobservância pelo acusado do cuidado devido, 

tendo malferido o preceito primário do disposto no artigo 302 do Código de 

Trânsito Brasileiro, ou seja, praticou homicídio culposo na direção de 

veículo automotor, posto que negligenciou regras basilares de trânsito, em 

especial a redução de velocidade ou parada total ao se aproximar da faixa 

de pedestre.

 A tentativa do acusado de atribuir a responsabilidade pelo acidente ao 

comportamento da vítima, aventada uma possível culpa exclusiva da vítima 

– que não restou demonstrado, consigno, não retira a sua 

responsabilidade, pois que foi, como já demonstrado acima, imprudente e 

negligente.

Nesse sentido, colaciono recente acordão proferido pela Segunda Câmara 

Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO 

DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA 

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA 

IMPRUDENTE DEMONSTRADA – PROVAS PERICIAIS E TESTEMUNHAIS A 

ASSINALAREM A CULPA DO RÉU – RECURSO DESPROVIDO. 1. Verificada 

a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o 

resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, 

na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a 

previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos 

constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por 

homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta 

imprudente realizada pelo acusado. 2. Conforme disposições legais 

expressas no Código de Trânsito Brasileiro, os motoristas devem guardar 

distância segura do bordo da pista [artigo 29, inciso II], sendo que há 

responsabilidade dos veículos de maior porte pela segurança dos de 

menor porte, bem como dos veículos não motorizados pelos motorizados 

[artigo 29, § 2º], constituindo, ademais, dever geral de todos os 

condutores orientarem-se pela direção defensiva [artigo 34], e o 

desrespeito a tais normas constitui violação a um dever objetivo de 

cuidado por parte do agente, descabendo cogitar, nessa contextura, de 

culpa exclusiva da vitima. 3. Apelação desprovida. (Ap 122064/2017, DES. 

ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado 

em 02/05/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

A inobservância do cuidado objetivo no trânsito, quando exteriorizada 

através de uma conduta imprudente, imperita ou negligente, devidamente 

comprovada, autoriza o decreto condenatório, para se evitar impunidades.

Sobreleva sublinhar, que, em se tratando de delito culposo, mister se faz a 

existência da prova plena e inconteste da imprudência, negligência ou 

imperícia, desprezando-se para tal presunções e deduções que não se 

estribem em provas concretas e induvidosas.

O contexto probatório dos autos evidencia, a mais não poder, que o 

acusado foi, sim, o único responsável pelo acidente, pois que dispunha de 

meios para evitar o gravame, não o fazendo, entretanto, porque 

desenvolvia velocidade incompatível com a via, deixando transparecer a 

sua imprudência.

Por conseguinte, há elementos de convicção suficientes para a 

condenação do acusado, eis que a sua conduta culposa, na modalidade 

de imprudência, restou devidamente demonstrada através das 

declarações prestadas pelas testemunhas presenciais, não logrando êxito 

em demonstrar a culpa da vítima pelo evento.

Sendo assim, amplamente demonstrado que no dia 29 de janeiro de 2014, 

por volta das 09h30min, na Avenida Porto Alegre , s/n, Centro, em frente à 

casa lotérica, nesta cidade e comarca, o denunciado, praticou homicídio 

culposo na direção de veículo automotor, eis que ao conduzir o veículo 

modelo GOL, cor branca, placa OAZ 8659 de Varzea Grande, colidiu 

contra a vítima Estácio Krasnievcz, causando-lhe lesões gravíssimas que 

foram a causa a sua morte.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia, para condenar FERNANDO 

LUCAS VALÉRIO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, às 

penas do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Passo à dosimetria da pena.

A pena prevista para o crime acima é de detenção, de 2 a 4 anos, e 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando 

as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis 

para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 2 

anos, pena esta que torno definitiva ante a ausência de outras 

circunstâncias capazes de modificá-la.

 Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do 

art. 33, § 2º, c, do CP.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

desatendendo a regra prevista no art. 44 e seguintes do CP, uma vez que 

não se mostra ajustada para a reprovabilidade da conduta, dada a 

magnitude do injusto praticado.

Aplico-lhe, ainda, a pena de suspensão de sua habilitação para dirigir 

veículos pelo prazo de 06 meses, a qual deverá ser entregue em juízo no 

prazo 48 horas, após o trânsito em julgado desta decisão, com 

fundamento no art. 293 do CTB.

Condeno o réu do pagamento das custas e despesas processuais.

P. R. I. C.

Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações pertinentes e a guia 

de execução penal, e se arquivem os autos, com as baixas necessárias.

Primavera do Leste, 03 de agosto de 2018.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 207118 Nr: 2786-93.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, 

ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMAR GOMES DA 

SILVA - OAB:16169-O/MT, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 DELIBERAÇÕES

 Diante da ausência do procurador constituído pela ré, embora 

devidamente intimado, nomeio-lhe o advogado supra para prosseguimento 

na defesa da ré, razão pela qual fixo em 1,5 URH os honorários 

advocatícios, em virtude de sua atuação nesta audiência e condeno a 

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso ao seu pagamento, nos 

termos do art. 22, § 1º da Lei n. 8.906/94 e Res 096/97 do Conselho Pleno 

da OAB-MT.

 Diante da ausência da testemunha Telmo Batista de Freitas, designo 

audiência para o dia 17/09/2017, às 16:40 para sua oitiva.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiária (Surely Vrubleski), foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 206552 Nr: 2488-04.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR NUNES BECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Souza Miranda - 

OAB:OAB-MT 16.514

 DELIBERAÇÕES

Embora haja Defensoria Pública constituída na comarca, a mesma 

recusa-se a acompanhar audiências em cartas precatórias nas quais haja 

advogado constituído no processo de origem, mesmo que ausente o 

referido causídico legal ao ato, invocando inconstitucional normativa 

interna para tanto.

Assim, se faz necessária a nomeação de defensor dativo para 

acompanhamento do ato, sob pena de nulidade, razão pela qual fixo em 

MEIO URH os honorários advocatícios do defensor supra nomeado, em 

virtude de sua atuação nesta audiência e condeno a Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso ao seu pagamento, nos termos do art. 22, § 1º da 

Lei n. 8.906/94 e Res 096/97 do Conselho Pleno da OAB-MT.

Diante da ausência da testemunha Glauciney Cezar do Nascimento, 

designo a audiência para o dia 17/09/2018, às 16:35 para sua oitiva.

Solicite-se ao juízo deprecante o Boletim de Ocorrência e a oitiva do 

Glauciney Cezar do Nascimento.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiária (Surely Vrubleski), foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 209654 Nr: 3986-38.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luylene Souza Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMON HONDA SILVA - 

OAB:23916/O, ROGÉRIO NÓBREGA DA SILVA - OAB:14.736-A

 Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo 

Penal, havendo justa causa para a ação penal, recebo a denúncia de fls. 

4/7, em todos os seus termos.Determino que seja oficiado à 

Coordenadoria de Medicina Legal - IML, solicitando o exame toxicológico a 

ser realizado na acusada Luylene Souza Oliveira.Designo audiência de 

instrução e julgamento, para 10.10.2018 às 13:00 horas.Cite-se e se intime 

pessoalmente o acusado.Intimem-se o Ministério Público, o advogado, as 

testemunhas de acusação e de defesa.Primavera do Leste, 16 de agosto 

de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202198 Nr: 298-68.2018.811.0037

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SOUSA BRITO ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON MARLOS 

SALLA BERG - OAB:MT 18393/O

 Autos código 202198

1. Diante do teor do oficio de fl. 72, altero o local de prestação de serviço 

imposta ao reeducando a fim de determinar que este a cumpra junto à 

Secretaria de Obras do Município, pelo mínimo de 7 horas semanais, a 

partir da intimação desta decisão.

2. As tarefas serão estabelecidas pela Diretora do estabelecimento, de 

acordo com as habilidades do reeducando.

3. Comunique-se ao responsável pela referida Secretaria, que deverá 

encaminhar relatório mensal das atividades desenvolvidas pelo 

reeducando.

4. Por fim, prossiga o reeducando cumprimento das demais determinações 

constantes na decisão de fl. 67.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 15 de agosto de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 110240 Nr: 574-12.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS ZAGUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 Certifico que não foi possível expedir mandado de intimação para 

testemunha de defesa Moisés Omapi dos Santos, uma vez que o 

endereço informado está incompleto.

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1006473-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRIA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (REQUERENTE)

BANCO BTG PACTUAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA OAB - SP357630 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

AGROPECUARIA TABATINGA LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FERNANDO BRUGNEROTTO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

1006473-86.2017.8.11.0040 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 o Administrador Judicial para manifestação nos 

autos, no prazo de 05 dias. 17 de agosto de 2018 MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002980-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACROSEEDS SEMENTES S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN ALTMAYER (DEPRECADO)

 

1002980-04.2017.8.11.0040 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 efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 245,00, 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004225-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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SICREDI CENTRO NORTE (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL VALDEMAR RAMOS (DEPRECADO)

 

1004225-50.2017.8.11.0040 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 efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 579,30, 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’.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001081-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIA PREZOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR TIRITAN (EXECUTADO)

JOSE LEONIR MACHADO (EXECUTADO)

ELENIR TERESINHA MACHADO (EXECUTADO)

 

1001081-34.2018.8.11.0040 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$ 385,00, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004790-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIELENE OLIVEIRA DA SILVA 53735994172 (EXECUTADO)

MARCIELENE OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo n º :  1004790-14 .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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003280-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INSUMOS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA BARAO OAB - SP152136 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERTILIZANTES FARDIN LTDA (RÉU)

 

Processo nº: 1003280-63.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 17 de agosto de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002254-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FLAVIO (EXECUTADO)

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (EXECUTADO)

DAQUINO JOSE BORGES DE FREITAS (EXECUTADO)

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS (EXECUTADO)

ALICE MARIA BINSFELD (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1002254-30.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 17 de agosto de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002191-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SALETE BOLDO PRADO (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1002191-05.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 17 de agosto de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003774-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODIR JOSE NICOLODI FILHO (RÉU)

 

1003774-25.2017.8.11.0040 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 
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da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 17 de agosto de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001806-57.2017.8.11.0040

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)

 

1001806-57.2017.8.11.0040 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 apresentar cálculo atualizado da 

dívida (art. 798, I, “b”, do CPC), requerendo o que de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. 17 de agosto de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000977-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR STEFFLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA OAB - RJ175175 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

XIMANGO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Processo n º :  1000977-13 .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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000493-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MARTINS DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1000493-61.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 17 de agosto de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005785-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURIANA VIANNA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1005785-27.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 17 de agosto de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002694-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SOARES DOS ANJOS - ME (EXECUTADO)

ALESSANDRO SOARES DOS ANJOS (EXECUTADO)

ELISANGELA SCHUTZE (EXECUTADO)

 

1002694-26.2017.8.11.0040 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 das 

correspondência devolvida pelo correio. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005024-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (EXECUTADO)

 

Processo n º :  1005024-93 .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)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002848-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

P. B. R. (EXEQUENTE)

F. L. F. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. Z. B. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO)

 

Autos n. 1002848-10.2018.8.11.0040. Vistos etc. De início, PROCEDAM-SE 

as alterações necessárias relativamente a classe processual. No mais, 

relativamente ao cumprimento de sentença para cobrança dos honorários 

e das custas processuais, INTIME-SE a parte executada, através de 

seu(s) patrono(s) constituído(s), para que, no prazo de quinze (15) dias, 

EFETUE o pagamento do valor relativo à verba de sucumbência, sob pena 

de incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC. Se 

decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo 

consignado, a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante 

(§2º, art. 523, CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, 

apresentada a planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à 

penhora de bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). Havendo pedido 

de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. No tocante a obrigação de fazer, INTIME-SE o executado para 
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proceder a desocupação do imóvel, no prazo de 10 (dez) dias, em 

conformidade com o disposto no artigo 536 do CPC. Com fulcro do §1º do 

art. 536, do CPC, FIXO a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), para o 

caso de não cumprimento da obrigação, consignando ainda, quanto a 

possibilidade de expedição de mandado de remoção, após o decurso do 

prazo acima assinalado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 14 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002473-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. S. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO)

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES OAB - MT8502/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. L. D. S. (RÉU)

 

Processo nº: 1002473-43.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 17 de agosto de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003789-28.2016.8.11.0040

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:

ALAN DE MELO BARROS (RÉU)

 

Processo nº: 1003789-28.2016.8.11.0040 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, 17 de agosto de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004578-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ANTONIO MARTINELLI (EXECUTADO)

 

1004578-90.2017.8.11.0040 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 efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 334,30, 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000893-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARCHETT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI SCHERER (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1000893-12.2016.8.11.0040 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, 17 de agosto de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001400-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADM DO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SALETE MARIA BUSSOLARO (EXECUTADO)

WALDIR BUSSOLARO (EXECUTADO)

CLAUDIO FERREIRA FRANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

 

1001400-36.2017.8.11.0040 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 efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 420,00, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002771-69.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU PARIZOTTO (EXEQUENTE)

ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (EXECUTADO)

 

1002771-69.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 17 de agosto de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002134-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DELA PRIA (EXECUTADO)

ANGELICA DELA PRIA (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1002134-21.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa de Penhora. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003270-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DA SILVA DAMASCENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (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)

 

1003270-82.2018.8.11.0040 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. 17 de agosto de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003287-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DA SILVA DAMASCENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (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)

 

1003287-21.2018.8.11.0040 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. 17 de agosto de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001595-55.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS CORREIA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

Processo n º :  1001595-55 .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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002795-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA STEFFANELLO OAB - MT4709/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FARDIN & FARDIN LTDA (RÉU)

 

1002795-97.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da Carta 

Citação devolvida pelo correio. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002408-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MARTINEZ GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0200274A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ WORST (DEPRECADO)

 

1002408-48.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 17 de agosto de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000366-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA SOUZA DA SILVA (RÉU)

 

1000366-60.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da Carta 

Citação devolvida pelo correio. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000550-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA BATISTA BORIN (EXECUTADO)

JOSE ADAUTO FAZOLLI (EXECUTADO)

RODIL MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

1000550-45.2018.8.11.0040 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 manifestar-se acerca da Carta 

Citação devolvida pelo correio. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005971-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS LINDOMAR ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS LINDOMAR ROSA OAB - MT9876/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI (EXECUTADO)

JOSE AUGUSTO ASCOLI (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1005971-50.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 17 de agosto de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143811 Nr: 717-50.2016.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDSP, LDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONALDO GOMES PROENÇA, Cpf: 

98545043104, Rg: 001019600, Filiação: Macir Gomes Proença e Maria 

José Marques Proença, data de nascimento: 04/01/1982, brasileiro(a), 

natural de Ivinhema-MS, solteiro(a), vendedor, Telefone 9653-5279. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de 

cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após 

o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 05 de junho de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100884 Nr: 3692-50.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. R. TOPOGRAFIA - ME, LUIZ ANTONIO 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

EXEQUENTE, para no prazo legal, retirar a CERTIDÃO para fins do Artigo 

844, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 20877 Nr: 1057-14.2004.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI, CARMEM LUCIA 

FERRONATO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GOMES - 

OAB:70642, CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - OAB:9233/B, JOSÉ 

ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:3103-A/MT, JUNIOR ANTONIO MAGGI 

- OAB:6.544, SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI - OAB:18382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 4,340,00, devendo 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’.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000397-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELVES DA COSTA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIFICO e dou fé que, por um equívoco desta Secretaria, a intimação ao 

Requerente saiu com data incorreta, na verdade conforme informações da 

Perícia nomeada, a perícia médica será realizada na data de 03 de outubro 

de 2018, às 09h00, na sede do Fórum de Sorriso/MT. Desta forma, o 

periciando deverá comparecer munido de documentos pessoais com foto, 

carteira de trabalho e todos os exames realizados, mesmo os mais 

antigos, laudos médicos e tratamentos realizados. Sorriso, 17 de agosto 

de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000397-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELVES DA COSTA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIFICO e dou fé que, por um equívoco desta Secretaria, a intimação ao 

Requerente saiu com data incorreta, na verdade conforme informações da 
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Perícia nomeada, a perícia médica será realizada na data de 03 de outubro 

de 2018, às 09h00, na sede do Fórum de Sorriso/MT. Desta forma, o 

periciando deverá comparecer munido de documentos pessoais com foto, 

carteira de trabalho e todos os exames realizados, mesmo os mais 

antigos, laudos médicos e tratamentos realizados. Sorriso, 17 de agosto 

de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1004644-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J V DA SILVA & COSTA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MELLO DOS SANTOS OAB - MT11386/O (ADVOGADO)

warlley nunes borges OAB - MT12448/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação 

do(a) REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A , motivo pelo qual, 

impulsiono os autos INTIMANDO a parte autora para requerer o que de 

direito, no prazo legal. SORRISO, 17 de agosto de 2018. OLGA TALITA 

FURLAN MAZZEI Analista Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - 

CEP: 78890-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002908-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSTERRA MINERACAO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VENUS MARA SOARES DA SILVA OAB - MT0008677A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação 

do(a) RÉU: ROBERTO COPINI, ainda que devidamente citado conforme 

ID1283643, motivo pelo qual impulsiono os autos, INTIMANDO a parte 

autora a requerer o que de direito, no prazo legal. SORRISO, 17 de agosto 

de 2018. OLGA TALITA FURLAN MAZZEI Analista Judiciário(a) SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002554-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANY DAYANNE NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação 

do(a) RÉU: BANCO BRADESCO SA, motivo pelo qual, INTIMO a parte 

autora a requerer o que de direito, no prazo legal. SORRISO, 17 de agosto 

de 2018. OLGA TALITA FURLAN MAZZEI Analista Judiciário(a) SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002623-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERIDIANO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação 

do(a) RÉU: BANCO BRADESCO SA, motivo pelo qual, INTIMO a parte 

autora, para requerer o que de direito, no prazo legal. SORRISO, 17 de 

agosto de 2018. OLGA TALITA FURLAN MAZZEI Analista Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 

641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1002248-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILAS ROCHA DE NOVAES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação 

do(a) RÉU: SILAS ROCHA DE NOVAES, motivo pelo qual, INTIMO a parte 

autora, a requerer o que de direito, no prazo legal. SORRISO, 17 de agosto 

de 2018. OLGA TALITA FURLAN MAZZEI Analista Judiciário(a) SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1001627-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRILHA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação 

do(a) REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., motivo pelo 

qual, INTIMO a parte autora, para requerer o que de direito, no prazo legal. 

SORRISO, 17 de agosto de 2018. OLGA TALITA FURLAN MAZZEI Analista 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000

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

Processo Número: 1002608-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. H. M. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE MARQUES SANTANA OAB - 028.285.861-03 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação 

do(a) RÉU: THIAGO HENRIQUE MARQUES BOING tampouco de sua 

REPRESENTANTE: ELIANE MARQUES SANTANA , motivo pelo qual, INTIMO 

a parte autora para requerer o que de direito, no prazo legal. SORRISO, 17 

de agosto de 2018. OLGA TALITA FURLAN MAZZEI Analista Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 

641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004270-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENECI MORETE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)
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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)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004168-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MIGUEL PRESSI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOSE MIGUEL SEKULA (TESTEMUNHA)

 

IMPULSIONO OS AUTOS, intimando a parte autora, para informar que a 

Audiência para oitiva da testemunha José Miguel Sekub foi designada para 

o dia 06/11/2018 ÀS 15h00min., bem como, para que recolha a guia de 

Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento nos 

autos, a fim de que seja expedido mandado de intimação para a 

testemunha comparecer na solenidade.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005074-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO KLASENER (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para, intimar a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$ 548,98 (quinhentos e quarenta oito reais e 

noventa e oito centavos), sob pena de ser lavrada certidão para fins de 

protesto, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Sorriso, 17 de agosto de 2018. 

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001907-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO OAB - PR25276 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora, no prazo de 

15 (quinze) dias, para efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais, no valor de R$ 15.490,37 (quinze mil, quatrocentos e noventa 

reais e trinta e sete centavos), sob pena de ser lavrada certidão para fins 

de protesto, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Sorriso, 17 de agosto de 2018. 

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002520-51.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PICHINHAKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA BELEGANTE GRISON (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002520-51.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: PEDRO PICHINHAKI REQUERIDO: ANDRESSA BELEGANTE 

GRISON Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar movida por PEDRO PICHINHAKI em face de ANDRESSA BELEGANTE 

GRIBON, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. Foi determinada a 

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

promovesse a emenda da inicial, a fim de comprovar o recolhimento das 

custas e taxas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. 

Contudo, mesmo devidamente intimada, a parte autora manteve-se inerte, 

sem cumprimento da decisão, conforme Id. Número: 12474185. Os autos 

vieram conclusos. DECIDO. Verifica-se que o autor, através de seu 

advogado, deixou de cumprir a determinação judicial, o que resulta no 

indeferimento da petição inicial, nos moldes do artigo 321, parágrafo único 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto e o que mais consta nos 

autos, uma vez que a parte deixou de providenciar as alterações 

necessárias ao recebimento da exordial, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, 

razão por que, nos termos do art. 485, I do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem 

honorários advocatícios, vez que não se perfectibilizou a angularização 

processual. Transitada em julgado, após as anotações pertinentes, DÊ-SE 

BAIXA e ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000240-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS OSCAR DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

DEIZIANE PADILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000240-39.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: CARLOS OSCAR DOS SANTOS FILHO REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de ação liquidação de 

sentença movida por CARLOS OSCAR DOS SANTOS FILHO em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, (TELEXFREE), CARLOS NATANIEL 

WANZELLER e OUTROS, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. 

Foi determinada a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntasse nos autos comprovantes de renda, a fim de o juízo 

analisar se a parte faz jus ao beneficio a justiça gratuita. Devidamente 

intimada, a parte autora pugnou pela desistência da ação e consequente 

cancelamento da distribuição do processo. Os autos vieram conclusos. 

DECIDO. Verifica-se que o autor, através de seu advogado, deixou de 

cumprir a determinação judicial, o que resulta no indeferimento da petição 

inicial, nos moldes do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil, bem como pugnou pela desistência da ação. Contudo, não deve 

prosperar o pedido de isenção das custas processuais, pois a simples 

distribuição e o andamento dado no processo já movimentou o Poder 

Judiciário. Diante do exposto e o que mais consta nos autos, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I do CPC, JULGO 

EXTINTO o presente processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem 

honorários advocatícios, vez que não se perfectibilizou a angularização 

processual. Transitada em julgado, após as anotações pertinentes, DÊ-SE 

BAIXA e ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000255-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEAN CARLOS BERTOLLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000255-08.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

NEAN CARLOS BERTOLLO Vistos etc. Dentre um ato e outro, a parte 

autora compareceu nos autos pugnando pela desistência da ação. 
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Compulsando os autos verifica-se que não houve o contraditório. Vieram 

os autos conclusos. DECIDO. Tendo em vista o pedido expresso da parte, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da presente ação, e por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil/2015. Sem custas e 

taxas processuais, vez que já foram adiantadas. Sem honorários, pois 

não houve contraditório. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

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

Registre-se. Intimem-se. EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos. 

SORRISO, 13 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004141-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARIA LIDIANA MENDES PORTELA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO MARTINS DE BRITO (REQUERIDO)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 18/09/2018 às 14h, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. Olga 

Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004416-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. D. N. (ADVOGADO(A))

L. S. L. (REQUERENTE)

E. X. B. D. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. S. S. (REQUERIDO)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 18/09/2018 às 14h30min., motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117181 Nr: 8061-53.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EPDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIS SUERLEY PERNOMIAN - 

OAB:7.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVELIN PATRICIA DO CARMO SILVA, 

Cpf: 00707043174, Rg: 2172161-0, Filiação: Birajarab da Silva e Francisca 

do Carmo da Cruz, data de nascimento: 14/06/1985, brasileiro(a), natural 

de Cuiaba-MT, convivente, Telefone 66-9651 0330. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de 

cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após 

o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 29 de maio de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2562 Nr: 100-91.1996.811.0040

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE MOURA, NATALINO 

MASTELLA, CARLOS ALBERTO XAVIER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B, OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de 05 dias, para a 

parte requerida efetuar o pagamento das custas, apesar de devidamente 

intimada através do DJE nº 10266, publicado dia 31/05/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3762 Nr: 689-83.1996.811.0040

 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): NATALINO MASTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 376,08, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.83/94, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor total 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005070-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - RS56214 (ADVOGADO)

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005070-82.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 8.957,44; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS Parte Ré: 
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REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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. 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000801-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIOMAR RIZZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA STEFFANELLO OAB - MT4709/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000801-97.2017.8.11.0040. AUTOR: 

EDIOMAR RIZZI RÉU: MAPFRE SEGUROS GERAIS 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, 

em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002065-86.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO SILVEIRA DOS SANTOS (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)

 

Certifico que os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente, razão pela qual impulsiono os presentes autos a fim de 

intimar o advogado da parte autora, via DJE, para manifestar-se no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000002-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALBUQUERQUE PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000002-54.2017.8.11.0040. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: FRANCISCO ALBUQUERQUE PEREIRA 

Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO 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, em 

Substituição legal

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000495-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente, razão pela qual impulsiono os presentes autos a fim de 

intimar o advogado da parte autora, via DJE, para manifestar-se no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005511-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORMA PAVAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico que os Embargos de Declaração foram 

interpostos tempestivamente, razão pela qual impulsiono os presentes 

autos a fim de intimar a parte contraria, na pessoa de seu advogado, para, 

querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões aos embargos de 

declaração. SORRISO, 17 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002518-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA DE FATIMA ARANTES HEITOR - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARD ANTONIO DOS SANTOS OAB - SP45142 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013911A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002518-47.2017.8.11.0040. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: CINTHIA DE FATIMA ARANTES HEITOR - 

ME Parte Ré: RÉU: DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN 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, 

em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004823-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUTILEIA FERREIRA DE MENDONCA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO)

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO)

JOAO CARNEIRO BARROS NETO OAB - MT15216/O (ADVOGADO)

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRIS SOBRINHO BRITO (INVENTARIADO)
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Outros Interessados:

OCTHAWYO FERREIRA DE BRITO (HERDEIRO)

AMANDA FERREIRA DE BRITO (HERDEIRO)

ADRYAN DE FREITAS BRITO (HERDEIRO)

FERNANDA FERREIRA DE BRITO (HERDEIRO)

AYRAN FREITAS BRITO (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004823-67.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: RUTILEIA FERREIRA DE MENDONCA BRITO INVENTARIADO: 

AIRIS SOBRINHO BRITO VISTOS. Defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de que a 

benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso reste 

evidenciado que reúna condições financeiras de arcar com as custas e 

despesas processuais. Recebo os autos. Nomeio como inventariante dos 

bens deixados por AIRIS SOBRINHO BRITO a requerente RUTILÉIA 

FERREIRA DE MENDONÇA BRITO, a qual prestará compromisso em 05 

(cinco) dias e primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes. 

Citem-se, após, os interessados não representados, e, se for o caso, os 

eventuais herdeiros e interessados ausentes, observando-se o disposto 

no art. 626, §1° do CPC, bem como intime-se a Fazenda Pública, o 

Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente (artigo 626 do 

Código de Processo Civil). Concluídas as citações, abra-se vista às 

partes, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias. Havendo concordância quanto às primeiras 

declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às últimas 

declarações (art. 628 do CPC), digam, em 15 (quinze) dias (artigo 637 do 

CPC). Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (CPC, art. 

638). Cumpra-se, servindo cópia como mandado. Expeça-se o necessário. 

Às providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003734-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A (ADVOGADO)

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS OAB - MT15741/O (ADVOGADO)

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003734-77.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 7.836,60; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[TRANSPORTE DE COISAS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA Parte Ré: RÉU: LOUIS DREYFUS 

COMMODITIES BRASIL 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. 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):

 Cod. Proc.: 59009 Nr: 2308-57.2010.811.0040

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBLAIR DEMORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de 05 dias, para a 

parte autora efetuar o pagamento das custas, apesar de devidamente 

intimada através do DJE nº 10266, publicado dia 31/05/2018.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99495 Nr: 2128-36.2013.811.0040

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, EFS, CEFS, CLAUDIANE DE SOUSA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO ALDO DA SILVA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 05 de junho de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002618-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEUNAN MICHELON DALAZEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002618-02.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LEUNAN MICHELON DALAZEN VISTOS. A parte requerente apresentou 

pedido de desistência da ação. DECIDO. Compulsando os autos, verifico 

que, entre um ato e outro, antes mesmo da citação da parte contrária, a 

parte requerente apresentou pedido expresso de desistência da ação, 

pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar que, não 

tendo havido citação, torna-se desnecessária a anuência da parte 

requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC. 

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na 

forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, e, 

em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Revogo a decisão liminar. Custas finais pela parte autora (art. 90, NCPC). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta 
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sentença, arquivem-se os autos. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz 

de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006352-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002297-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEMES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003013-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DILCE RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003014-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FEITOSA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do ESTUDO 

SOCIAL, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005179-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DHEIVERSON SOUZA GABRIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000798-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA ALVES DE LIMA DRECHSLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - PA0020978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal da citação da Requerida, 

sem que, houvesse até a presente data, apresentação de contestação, 

razão pela qual impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, 

para manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005555-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal da citação da Requerida, 

sem que, houvesse até a presente data, apresentação de contestação, 

razão pela qual impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, 

para manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000985-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora do Oficio do 

INSS ID. 12117231, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o 

que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004466-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON DO NACIMENTO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora da informação 

do perito nomeado, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o 

que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000151-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVO CARON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006440-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSON DE ALMEIDA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - PA0020978A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 173 de 785



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006440-96.2017.8.11.0040; Valor 

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

[AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: WEVERSON DE ALMEIDA SOUZA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. O Sistema PJE identificou uma 

possível conexão/prevenção entre este feito e o de nº 

1003298-84.2017.8.11.0040, ambos em trâmite perante este Juízo. É o 

relatório. Decido. Analisando os processos citados, verifico que o 

processo 1003298-84.2017.8.11.0040 foi extinto sem resolução de mérito, 

o que, nos termos do artigo 286, II, do NCPC, torna este Juízo prevento 

para distribuição deste feito, o que foi observado pelo autor. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002509-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELLSTROM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002926-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BERNARDINO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003223-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

ELIENE ALVES MIRANDA (AUTOR(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001781-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

GENECI MINETTO MACHADO (AUTOR(A))

MAURO MEAZZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001319-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CLAUDIA SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal da citação da Requerida, 

sem que, houvesse até a presente data, apresentação de contestação, 

razão pela qual impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, 

para manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001131-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARITA ZANG (AUTOR(A))

EDUARDO ASSUNCAO DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal da citação da Requerida, 

sem que, houvesse até a presente data, apresentação de contestação, 

razão pela qual impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, 

para manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001133-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA FRANCISCONE SETTER (AUTOR(A))

EDUARDO ASSUNCAO DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal da citação da Requerida, 

sem que, houvesse até a presente data, apresentação de contestação, 

razão pela qual impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, 

para manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001407-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

VALDIR DUARTE BUENO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora do Oficio do 

INSS, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88141 Nr: 7677-95.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO VENDRUSCOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de 05 dias, para a 

parte requerida efetuar o pagamento das custas, apesar de devidamente 

intimada através do DJE nº 10266, publicado dia 31/05/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 108161 Nr: 679-09.2014.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFINE AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA, ARNALDO 

DE OLIVEIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 
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PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do executado 

para, no prazo legal, manifestar-se acerca da petição da parte autora, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 81176 Nr: 6258-74.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENECOL ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA IZABEL MELO O. 

SANTOS - OAB:OAB/GO 18589, OLAVO MARSURO ROSA - 

OAB:OAB/GO 18023, ROMULO CESAR BARBOSA - OAB:OAB/GO 30602

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 56252 Nr: 6271-10.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR JOSE MERLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN OAB/MT 13.571-B - OAB:OAB/MT 13.571-B

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 57645 Nr: 6583-83.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO VALENTE PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte executada para, nos 

termos do § 3º do art. 854 do NCPC, comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis, bem como da penhora RENAJUD 

realizada nos autos, para querendo, oferecer embargos no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 142060 Nr: 11655-41.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H. CUBITZA - 

OAB:10.742, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10.410, THIAGO SILVEIRA - 

OAB:12.963

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte executada para, nos 

termos do § 3º do art. 854 do NCPC, comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis, para querendo, oferecer embargos no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 17847 Nr: 1997-13.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REG. DE ENGEN.ARQ.E AGRON. DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO - FOLHA PRODUTOS AGROP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da r. decisão de fls. 128/129 intimo a parte autora que a 

penhora via BACEN JUD resultou infrutífera, devendo, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestar requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 88283 Nr: 7819-02.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ANTONIO DURIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE DE FATIMA THOME 

PARIZZI - OAB:8631

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 123176 Nr: 1301-54.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ DA ROZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO N. 056/2007-CGJ IMPULSIONO OS 

PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA A SE MANIFESTAR 

- NO PRAZO DE QUINZE DIAS - SOBRE A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE INTERPOSTA PELO EXECUTADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 36787 Nr: 5907-43.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REG. DE ENGEN.ARQ.E AGRON. DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORRIFLORA S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLONI DE ASSIS - 

OAB:OAB/MT 11291, TATYANE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - 

OAB:8508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

legal, apresentar demonstrativo de débito atualizado, descontando os 

montantes já recebidos (alvará de fls. 137 e o de fls. 150), considerando a 

data da efetivação dos bloqueios como termo final da incidência de juros e 

correção monetária, no que se refere aos montantes bloqueados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 99943 Nr: 2642-86.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.C.W. BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALHAS LTDA, PEDRO STEFANO MULLER, DAIANE CRISTINA WITKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 86370 Nr: 5801-08.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON PAULO CELLA ME, MILTON PAULO 

CELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 92288 Nr: 4205-52.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORZA CIMENTO E AÇO LTDA-ME, ELISABETE 

DE LIMA KULKA, RAFAELA KULKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 147767 Nr: 2853-20.2016.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE BEHLING - ME, ADRIANE BEHLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR VIANA LUCENA - 

OAB:19417/O

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 135071 Nr: 7994-54.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECAPADORA DE PNEUS SÃO CRISTÓVÃO 

LTDA, SILVIO ANTONIO FÁVERO, AGENOR PANISSON LODI, CRISTIANO 

LODI, RODRIGO LODI, NERI DI DOMENICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 98922 Nr: 1518-68.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAJA COMÉRCIO DE PEÇAS NOVAS E 

USADAS LTDA., RAFAEL BORGES CURVO, REINALDO MOURA DE 

ALCANTARA, ODILIA BORGES DA LUZ CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 80808 Nr: 6033-54.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORES DA CUNHA, CUNHA & CUNHA JUNIOR 

LTDA - ME, ANTONIO LUIS FLORES DA CUNHA, EVERTON ROGERIO 

SOARES, WYLLIAN VALTER FLORES DA CUNHA, VALTER ROQUE 

FLORES DA CUNHA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 81020 Nr: 6150-45.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATILDE LUIZA ZANATTA GOMES - ME, 

MATILDE LUIZA ZANATTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 80734 Nr: 5980-73.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSO CENTER COMÉRCIO DE AUDIO E 

VIDEO, IRACI AMALIA HECKLER, JULIANE RIBEIRO PERCOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 80718 Nr: 5965-07.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A, TRYGVE GABRIEL 

LANGFELDT, FRANCISCO CARLOS RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 60699 Nr: 3991-32.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRESCANSIN E DAL MAGRO LTDA-ME, 

ERINEU BRESCANSIN, SILVIA DAL MAGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 56091 Nr: 6239-05.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUSPENSÃO AUTO PEÇAS LTDA - ME, 

ESMERALDA MARCOLINO VALIN, DARCI BOEIRA VALIN, ARIOVALDO 

CANDIDO DA SILVA, THAIS MAYARA VALIN, ADRIANA URIAS 

ALEXANDRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 80469 Nr: 5813-56.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINÁ FLORES E DECORAÇÕES LTDA, 

NANCI MARIS FORNARI, MARISA FATIMA PERGHER, JULIANO LUIZ 

BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 53281 Nr: 3202-67.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.C.W. BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALHAS LTDA, DAIANE CRISTINA WITKOSKI, PEDRO STEFANO MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 50276 Nr: 555-02.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA MEDIC SHOPPING LTDA. - ME, 

ADEMIR LIMA DOS SANTOS, DORVALINO LIMA DOS SANTOS, SANDRA 

MARIA SOUZA, ELVIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929-B

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 39925 Nr: 2789-25.2007.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNUS ROWEDER WINKELMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 36922 Nr: 5949-92.2006.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. S. DA LUZ - ME, GORETE SOLANGE DA 

LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO - 

OAB:, GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - OAB:PROCUR.DO ESTAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA FELIX DE SOUZA 

PIAZZETTA - OAB:MT/20443-O, IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA - 

OAB:19535/O

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 53238 Nr: 1751-07.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DE CARVALHO, MARCOS 

ANTÔNIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 34837 Nr: 3962-21.2006.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA SORRISO LTDA, NADIM 

MAKARI, CLÁUDIA ANGÉLICA MARTINS MAKARI, JOSÉ LUCINEI 

GUIMARÃES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA - 

OAB:PRC.CH.SUBS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 19940 Nr: 97-58.2004.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCUR.DO ESTAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011192-60.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8011192-60.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

EXECUTADO: MARIA DAS GRACAS SANTOS 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, conclusos para 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010068-42.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS SEIBERT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010068-42.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

EXECUTADO: JOAO CARLOS SEIBERT Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença em que o exequente pugna pela citação da 

executada por edital. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, 

inicialmente, deve ser registrado que a citação editalícia, consoante 

disposição legal expressa (artigo 18, §2º, da Lei 9.099/95), não é permitida 

nos Juizados Especiais. Nesta toada, o Enunciado 37, do FONAJE, 

autorizou a citação ficta EXCEPCIONALMENTE, ou seja, somente nos 

casos em que o executado não foi localizado, porém houve o arresto de 

seus bens, garantindo a execução e, portanto, a possibilidade de 

satisfação do crédito. Isso porque, autorizar a citação editalícia no âmbito 

dos Juizados Especiais de maneira absoluta, como regra geral e não 

excepcional, mostra-se verdadeiro vilipêndio aos princípios norteadores 

dos Juizados indicados no artigo 2º, da Lei 9.099/95, com a eternização 

irregular do processo sem a satisfação do direito do exequente. Nesta 

toada, INDEFIRO o pedido de citação ficta, sendo de rigor o arquivamento 

da execução, ante a não localização do executado. Posto isso, nos 

termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95, determino o arquivamento do 

feito. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011624-55.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO COL GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ORLANDO GEMMI (EXECUTADO)

 

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 31 de 

OUTUBRO de 2018, às 16:20 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: 8010184-82.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PEREIRA MARQUES (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 reclamada acerca da data 

da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 31 de OUTUBRO de 

2018, às 16:30 horas, nesta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003971-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

EDINEY DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Processo: 1003971-77.2017.8.11.0040 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, 17 de agosto de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004873-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BASE NORTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME 

(REQUERIDO)

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA (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 07 de 

NOVEMBRO de 2018, às 11:20 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: 1003570-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR ODERDENGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE DA SILVA SOUSA (REQUERIDO)

ALEXANDRE LAIER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1003570-78.2017.8.11.0040 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, 17 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003519-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RISTOFF PAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003519-67.2017.8.11.0040 REQUERENTE: GABRIEL RISTOFF PAZ 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Narra a parte autora, GABRIEL 

RISTOFF PAZ, que no dia 31 de maior de 2017 estava marcado o prazo 

final para postagem da fase 03 – Sessão final do seu trabalho de 

conclusão de curso. Faltando aproximadamente 30 minutos para o tempo 

final, o portal do aluno estava indisponível, o que fez com que o autor não 

conseguisse enviar referido trabalho. Afirma ter solicitado que um terceiro 

acessasse o portal, mas o mesmo também não teve êxito. Afirma que 

tentou por diversas formas resolver o problema de forma consensual mas 

não surtiu efeito. Requer: a) seja realizado novamente a 1ª fase do 

pré-projeto do TCC concomitantemente com a 2ª fase do pré-projeto do 

TCC (Orientação Individual” sem que haja qualquer tipo de restrição no 

acesso bem como custas adicionais; b) isenção das custas do semestre 

com relação ao Trabalho de Conclusão de Curso ; c) condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais no valor de 3 salários mínimos. 

Inicialmente, cumpre consignar que a relação estabelecida entre as partes 

está submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, 

enquanto relação de consumo. Foi deferida medida liminar determinando 

que a reclamada providenciasse a liberação da 1ª fase do pré-projeto do 

TCC através do portal acadêmico destinado às atividades e avaliações 

virtuais, sem qualquer custo adicional. Determinando, ainda, que a 

reclamada se abstivesse de restringir o acesso à 2ª fase do pré-projeto 

do TCC. A requerida não apresentou no prazo deferido em audiência de 

conciliação carta de preposição, de modo que, resta configurada sua 

revelia, nos termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 99 

do FONAJE. ENUNCIADO 99 (Substitui o Enunciado 42) – O preposto que 

comparece sem carta de preposição, obriga-se a apresentá-la no prazo 

que for assinado, para validade de eventual acordo, sob as penas dos 

artigos 20 e 51, I, da Lei nº 9099/1995, conforme o caso. 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. 

Analisando as provas carreadas aos autos, entendo que as mesmas 

demonstram que de fato o sistema não estava funcionando no dia 31 de 

maio de 2017 pela parte da noite, o que impossibilitou o envio do trabalho 

pelo autor/aluno. Juntou o autor também print da tela do computador de um 

colega, que a pedido do autor tentou acessar o sistema e também não 

conseguiu. Não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o 

qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso 

pela adoção de novas técnicas. § 3º O fornecedor de serviços só não 

será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Assim, 

clara está a falha nos serviços da ré, que fez com que o autor não 

conseguisse apresentar o trabalho a tempo. Ademais, diante de tal falha 

comprovada, deveria a requerida ter disponibilizado uma extensão do 

prazo para entrega, o que não fez. Desse modo, confirmo a liminar 

concedida, determinado que a requerida não cobre novamente pela 

cadeira de Trabalho de Conclusão de Curso do semestre 01/2017 do 

aluno, tendo em visto que o mesmo somente teve que repeti-la em virtude 

de erro no próprio sistema da ré. Quanto aos danos morais, entendo que 

os mesmos restaram configurados no caso em apreço. Em primeiro lugar, 

pois houve clara falha na prestação de serviços da ré, que não tentou em 

nenhum momento minorar os danos ou remediar o ocorrido, pois embora o 

autor tenha procurado solução administrativa, conforme demonstram os 

e-mails colacionados aos autos, não restou outra alternativa ao mesmo a 

não ser ingressar com ação via judicial. Ainda, em que pese o autor não 

tenha que pagar novamente a matéria, em virtude da liminar deferida nesta 

ação, inegáveis os transtornos experimentados pelo mesmo em ter que 

novamente cursar a cadeira. Além disso, todo o stress que teve que 

passar, vendo seu direito tolhido por um erro que a requerida se negava a 

consertar. Por fim, demonstra o aluno, por meio de mensagens de texto 

apresentadas na impugnação, a dificuldade que teve em fazer com que a 

liminar fosse cumprida, o que inegavelmente gerou mais transtornos ao 

mesmo. Em relação à quantificação da indenização, é necessário analisar 

alguns aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Considerando as particularidades 

do caso concreto, tenho que o valor da indenização, segundo os padrões 

estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Ante o exposto, opino por julgar PROCEDENTE o pedido para, 

confirmando a liminar deferida, determinar: a) que a requerida não cobre 

novamente pela cadeira de Trabalho de Conclusão de Curso do semestre 

01/2017 do aluno, tendo em visto que o mesmo somente teve que repeti-la 
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em virtude de erro no próprio sistema da ré; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos 

morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC e 

correção monetária de 1% ao mês a contar da data da citação; Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 23 de fevereiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 28 de fevereiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003086-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRAUDI POOTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA BALESTRIN OAB - MT22869/O-O (ADVOGADO)

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

PRISCILA BRESSIANI NICOLAU DOS SANTOS OAB - MT23758/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (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 07 de 

NOVEMBRO de 2018, às 11:30 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: 1003086-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRAUDI POOTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA BALESTRIN OAB - MT22869/O-O (ADVOGADO)

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

PRISCILA BRESSIANI NICOLAU DOS SANTOS OAB - MT23758/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (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 07 de 

NOVEMBRO de 2018, às 11:30 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: 1003087-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO LOPES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE BENEFICIOS DOS AMIGOS MATOGROSSENSES 

(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 07 de 

NOVEMBRO de 2018, às 11:40 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: 1000072-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA ANDRADE TONUSCI CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO)

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (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)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000072-37.2018.8.11.0040 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, 17 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003088-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERNANDES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA BRESSIANI NICOLAU DOS SANTOS OAB - MT23758/O 

(ADVOGADO)

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

PAULA CRISTINA BALESTRIN OAB - MT22869/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (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 07 de 

NOVEMBRO de 2018, às 13:00 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: 1003088-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERNANDES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA BRESSIANI NICOLAU DOS SANTOS OAB - MT23758/O 

(ADVOGADO)

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

PAULA CRISTINA BALESTRIN OAB - MT22869/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (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 07 de 

NOVEMBRO de 2018, às 13:00 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.
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004762-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TERESINHA BREIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004762-12.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARLI TERESINHA BREIER 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. Forte no art. 320 do 

NCPC, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, complete a inicial juntando os comprovantes de pagamento dos 

IPTU’s de 2013 e 2014 de forma legíveis. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003090-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN MATHIAS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, 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 07 de 

NOVEMBRO de 2018, às 13:10 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003421-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPEREIRA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALPHA CARGO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIS BIZZO OAB - SP225295 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003421-19.2016.8.11.0040. REQUERENTE: TRANSPEREIRA 

TRANSPORTES LTDA - ME REQUERIDO: ALPHA CARGO TRANSPORTES 

LTDA - ME Vistos etc. Renove-se a intimação da reclamante, nos termos 

da decisão de Num. 14084974. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003093-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENILDA MARSILIA DOMENICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEIVISON JORDANIO CORREA MENDES (REQUERIDO)

TEREZINHA DE JESUS CORREA MENDES (REQUERIDO)

LUANA AGOSTINI BRITO (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 07 de 

NOVEMBRO de 2018, às 13:30 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: 1003095-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN MATHIAS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, 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 07 de 

NOVEMBRO de 2018, às 13:40 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: 1003097-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHESTER RICARDO AGOSTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHESTER RICARDO AGOSTINI OAB - MT0012699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIWTON ROBERTO BATISTA (REQUERIDO)

THAISMARA MARCOSSI SUFIATTE (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 07 de 

NOVEMBRO de 2018, às 13:50 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010544-46.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CALEGARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENILDA TEODORO DE CARVALHO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA OAB - MT0006518A (ADVOGADO)

 

Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Executada para cumprir a 

sentença conforme r. despacho a seguir transcrito: III - Em seguida, 

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. VI - 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. V - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. VI - 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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004778-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DILETO CORTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

 

Processo: 1004778-63.2018.811.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 13 DE 

FEVEREIRO DE 2019 ÀS 14:10HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 17 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação 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)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010984-47.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILIANE SPECK CLEVESTON (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA GUIMARAES VIEIRA ALVES OAB - SP0273584A (ADVOGADO)

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010984-47.2013.8.11.0040 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003119-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SOUSA LOPES (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 07 de 

NOVEMBRO de 2018, às 14:10 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

Processo Número: 1003120-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SOUSA LOPES (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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 07 de NOVEMBRO de 2018, às 14:20 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: 8010710-83.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BEDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUCIO DA SILVA OAB - MT0016153S-A (ADVOGADO)

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo: 

Número do Processo: 8010710-83.2013.8.11.0040, : Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar as 

partes executadas das Penhoras Online realizada, para querendo se 

manifestar, sobre: ... II - A penhora será processada em conformidade 

com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na 

Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que 

havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar na triagem 

“urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, no prazo de 
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05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, conforme 

estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC.III - Decorrido o prazo assinalado 

no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem conclusos os 

autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos valores em 

penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, iniciando o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte 

executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. Sorriso/MT, 17 

de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003975-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA APARECIDA GOMES DAMS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1003975-80.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 19 DE 

DEZEMBRO DE 2018 ÀS 08:50HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 17 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MOTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (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 07 de 

NOVEMBRO 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: 1003126-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES FEITOSA FILHO (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 07 de 

NOVEMBRO 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001364-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JHONN LENNON DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(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 07 de 

NOVEMBRO 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003132-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M E RAMOS COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALVES E PERON LTDA - ME (REQUERIDO)

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 07 de 

NOVEMBRO 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004118-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1004118-69.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante de que foi designado o 23 DE JANEIRO DE 2019 

ÀS 09H20MIN. para realização da audiência de conciliação, ficando ciente 

a parte interessada que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito, bem como ficando o patrono cientificado de que deverá trazer o 

reclamante independente de sua intimação. Sorriso/MT, 17 de agosto de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003139-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INES TEREZINHA GALVAGNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL TRAVEL ASSISTANCE REPRESENTACAO E TURISMO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

VENATUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME (REQUERIDO)

COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

CATIVA TURISMO EIRELI - 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 07 de 

NOVEMBRO 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1003140-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

TIAGO GUILHERME DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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 07 de 

NOVEMBRO 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011696-42.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PINHAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDENA CRISTINA BROCH (EXECUTADO)

FABRICIO ALVES MATTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011696-42.2010.8.11.0040. EXEQUENTE: JULIO CESAR PINHAO 

EXECUTADO: EDENA CRISTINA BROCH Vistos etc. Considerando que a 

parte exequente quedou-se inerte, resta inviabilizada a prestação 

jurisdicional efetiva neste feito, uma vez que se desinteressou pelo 

prosseguimento do feito, tanto que data de mais de 02 (dois) anos 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005900-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UTILMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS NOVAIS TOLENTINO (EXECUTADO)

L.N. TOLENTINO MERCADO BOM SUCESSO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005900-48.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: UTILMAQ MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA - ME EXECUTADO: L.N. TOLENTINO MERCADO 

BOM SUCESSO - ME, LUCAS NOVAIS TOLENTINO Vistos etc. Proceda-se 

com a REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD, 

RENAJUD e SIEL. Ingressando o endereço diverso do constante nos 

autos, cumpra-se o ato obstado (citação dos executados) em todos os 

endereços diversos localizados. Do contrário, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção 

(artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010123-95.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON MANDU GAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010123-95.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: ELSON MANDU GAIA 

EXECUTADO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO 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 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 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, CASO FRUSTRADA 

A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, 

INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento. 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, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010537-88.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BRANDAO DE ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA OAB - MT0013126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010537-88.2015.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCA BRANDAO DE 

ARAGAO REQUERIDO: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. Vistos 

etc. Proceda-se com a REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao sistema 

BACEN-JUD, RENAJUD e SIEL. Ingressando o endereço diverso do 

constante nos autos, cumpra-se o ato obstado (citação) em todos os 

endereços diversos localizados, observando-se a data da audiência de 

conciliação agendada pelo Sistema PJE. Do contrário, intime-se o 

reclamante para requerer o que de direito, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011140-64.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELINA REIS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (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 DECISÃO Processo: 

8011140-64.2015.8.11.0040. REQUERENTE: ANDRELINA REIS TEIXEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença em que o reclamado se insurge quanto ao valor 

atribuído pela reclamante à condenação, sob a assertiva de que não 

respeitou os termos da sentença prolatada, pugnando, ainda, pela 

redução das astreintes (Num. 13838737). Instada a se manifestar a 

reclamante rechaçou as alegações do reclamado (Num. 13948292). É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, não assiste razão ao reclamado. 

Isso porque, ao impugnar o cálculo dos danos materiais não se atentou 

para o fato de que o valor inicialmente arbitrado na sentença foi 

modificado em sede recursal, consoante acórdão de Num. 12245004 – 

item 5, alteração motivada pelo fato de que o valor constante em sentença 

levou em consideração os valores indicados na inicial, desconsiderando a 

circunstância de que os descontos continuaram a ocorrer mesmo após o 

deferimento de liminar para sustação deles. Nesta toada, a autora juntou 

os extratos bancários demonstrando todos os descontos efetivados pelo 

reclamado (Num. 12911430), atualizando-os nos moldes da sentença (em 

dobro; corrigidos pelo INPC a partir do desembolso e juros legais a partir 

da citação – Num. 12911445), com o que não há qualquer desacerto no 

valor indicado pela reclamante. Quanto à pretendida alteração do valor das 

astreintes fixadas deve ser consignado que o valor da multa foi objeto de 

discussão por ocasião do manejo de recurso inominado pelo reclamado, 

todavia a Turma Recursal manteve o valor arbitrado (Num. 12245004 – 

item 6), com o que não há que se falar em redução nesta instância singela. 

Posto isso, REJEITO a IMPUGNAÇÃO do reclamado. Nos termos do artigo 

55, parágrafo único, III, da Lei 9.099/95, condeno o reclamado em custas 

processuais, as quais deverão ser quitadas mediante utilização do valor 

depositado na Conta Única, acaso não haja pagamento voluntário pelo 

reclamado em cinco dias. Preclusas as vias recursais e não procedido o 

pagamento voluntário das custas, proceda-se com o necessário para o 

pagamento, levantando-se o valor remanescente em favor da reclamante, 

o qual deverá indicar os dados bancários para tanto, no prazo de cinco 

dias. Após, intime-se a reclamante para requerer o que de direito, no 

prazo de cinco dias. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011012-78.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUDICEIA MACHADO ALCANTARA FRANCA ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS EUGENIO OAB - MT0016674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEBRAS ENGENHARIA EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DE GODOY BUENO OAB - SP0276434A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011012-78.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: EUDICEIA MACHADO 

ALCANTARA FRANCA ME EXECUTADO: ENGEBRAS ENGENHARIA EIRELI 

Vistos etc. Considerando o valor do débito; considerando a multiplicidade 

de veículos penhorados; considerando a existência de penhoras 

antecedentes (extratos anexos); considerando a existência de gravame 

de alienação fiduciária no prontuário dos veículos (extratos anexos); e 

considerando a inexistência de informações acerca do estado atual de 

tais bens móveis, resta prejudicado, por ora, o pedido de adjudicação 

formulado pela credora em Num. 13335708. Nesta toada, intime-se a 

credora para informar se tem interesse na manutenção da penhora 

efetivada. Em caso positivo, 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, A SER CUMPRIDO NO 

ENDEREÇO DA MATRIZ DA RECLAMADA, INDICADO EM Num. 1512280, 

bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, 

§§ 1º e 2º, do NCPC; c/c art. 11, § 3º, da LEF, de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que, se a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, devem 

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, oficie-se 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 infrutífera a localização, 

intimação e avaliação dos bens penhorados, diga o exequente em cinco 

dias, sob pena de arquivamento. Acaso o credor manifeste desinteresse 

na manutenção da penhora, imediatamente conclusos para retirada das 

restrições correlatas. Transcorrido o prazo sem indicação de bens 

passíveis de penhora, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003795-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA VAZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LANZ OAB - MT16425/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 DECISÃO Processo: 

1003795-64.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANDREIA VAZ DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. No que tange à medida 

de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e 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, tão somente, a imediata suspensão 

do registro do débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos 

objeto da ação, até o julgamento final da ação. Fixo multa diária no valor de 

R$100,00 (cem reais) em caso de descumprimento (NCPC, art. 297). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

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: 1003975-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA APARECIDA GOMES DAMS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003975-80.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CREUSA APARECIDA GOMES 

DAMS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. No que tange à 

medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e 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 a imediata suspensão do registro do 

débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos objeto da 

ação, até o julgamento final da ação. Fixo multa diária no valor de 

R$100,00 (cem reais) em caso de descumprimento (NCPC, art. 297). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

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: 1004793-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004793-32.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROSA MACHADO 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. No 

que tange à medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar 

fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes da restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte 

reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente o protesto e 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 a imediata suspensão do 

registro do débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos 

objeto da ação, até o julgamento final da ação. Fixo multa diária no valor de 

R$100,00 (cem reais) em caso de descumprimento (NCPC, art. 297). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

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: 1004118-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004118-69.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANGELA APARECIDA DOS 

SANTOS LEITE REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos etc. No que tange à medida de urgência pretendida, verifico que se 

sustenta em alegação de inexistência de débito, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao crédito. Por outro lado, 

tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

o protesto e 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 a imediata 

suspensão do registro do débito em cadastros de inadimplentes, em razão 

dos débitos objeto da ação, até o julgamento final da ação. Fixo multa 

diária no valor de R$100,00 (cem reais) em caso de descumprimento 

(NCPC, art. 297). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao 

crédito correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

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: 1004778-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DILETO CORTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004778-63.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DILETO CORTINA REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, AYMORE Vistos etc. No que tange à 

medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e 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 a imediata suspensão do registro do 

débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos objeto da 

ação, até o julgamento final da ação. Fixo multa diária no valor de 

R$100,00 (cem reais) em caso de descumprimento (NCPC, art. 297). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004562-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SULAMITA MARIANA TELLI BLOSS ZWIRTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR MAIA OAB - MT20755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004562-39.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: SULAMITA MARIANA TELLI 

BLOSS ZWIRTES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Compulsando os autos verifico que a expedição do RPV não observou os 

requisitos obrigatórios insertos no Provimento 11/2017/CM, aliado ao fato 

de que indicou credor diverso do constante neste feito (Walter Djones 

Rapuano ao invés de Sulamita Mariana Telli Bloss Zwirtes). Sendo assim, 

para regularizar o feito, faço as seguintes considerações. Inicialmente, 

intime-se o executado para que proceda a devolução do RPV expedido, no 

prazo de cinco dias. Após, considerando que o exequente concordou com 

os valores apresentados pelo executado (Num. 10137263), 

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, observando-se, obrigatoriamente, os 

trâmites indicados no Provimento 11/2017/CM. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004826-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CAREGNATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO RAMALHO ANFFE OAB - MT20918/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS (REQUERIDO)

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004826-22.2018.8.11.0040. REQUERENTE: RAFAEL CAREGNATO 

REQUERIDO: CIELO S.A., COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E 

SERVICOS Vistos etc. Em que pese a argumentação da parte reclamante, 

tenho que não é o caso de concessão da medida antecipatória da tutela, 

vez que não demonstrado qualquer perigo de prejuízo irreparável, eis que, 

caso julgados procedentes os pedidos iniciais, o reclamado deverá 

repassar os valores à reclamante. Nesse contexto, diante da ausência 

dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida previstos 

no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. 

Tendo em vista a condição de hipossuficiência da parte reclamante, 

DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. 

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: 8010602-54.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

STUMPF E STUMPF LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES OAB - MT0018326A 

(ADVOGADO)

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010602-54.2013.8.11.0040. REQUERENTE: STUMPF E STUMPF LTDA 

REQUERIDO: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 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: 8010850-88.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA IZALDINO CERAVOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (ADVOGADO)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010850-88.2011.8.11.0040. REQUERENTE: BRUNA IZALDINO CERAVOLO 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença em 

que o reclamado se insurge quanto ao bloqueio BACENJUD realizado, sob 

a alegação de que há excesso de execução no que toca à inclusão da 

multa pelo não cumprimento voluntário da obrigação, ante a ausência de 

intimação (Num. 8692347). Instada a se manifestar a reclamante rechaçou 

as alegações do reclamado (Num. 8847152). É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Pois bem, não assiste razão ao reclamado. Isso porque, em que 

pese o advento da Portaria nº. 161/2017-PRES, certo é que a patrona do 

reclamado (Ana Elisa Del Padre da Silva) teve ciência inequívoca da 

decisão de Num. 4610075 (que fixou o termo inicial do prazo para 

cumprimento voluntário da obrigação e eventual incidência da multa do 

artigo 523, §1º, do NCPC) em 29/03/2017, às 09:10:25, ao acessar o teor 

da decisão, consoante registro na aba “expedientes” no PJE. Portanto, 

nesta data (29/03/2017), iniciou-se o prazo para o pagamento voluntário 

da obrigação, a qual decorreu in albis, incidindo, portanto, a multa do artigo 

523, §1º, do NCPC. Por outro lado, constata-se que o credor incluiu em 

seus cálculos o montante correspondente a 10% de honorários 

advocatícios decorrentes do cumprimento de sentença, o que não pode 

ser admitido, nos termos do Enunciado 97, do FONAJE. Posto isso, 

REJEITO a IMPUGNAÇÃO do reclamado, determinando, todavia, a exclusão 

do valor de 10% relativo aos honorários da fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do Enunciado 97, do FONAJE, devendo a 

reclamante apresentar novo demonstrativo do débito (extirpando os 

honorários de 10%), no prazo de cinco dias, requerendo o que entender 

de direito. Apresentado o cálculo do valor devido, observando-se que o 

termo final relativo ao valor já bloqueado via BACENJUD é a data do 

bloqueio, diga a reclamada em cinco dias, com a conclusão dos autos em 

seguida. Por fim, nos termos do artigo 55, parágrafo único, incisos II e III, 

da Lei 9.099/95, condeno o reclamado em custas processuais, as quais 

deverão ser quitadas mediante utilização do valor depositado na Conta 

Única, acaso não haja pagamento voluntário pelo reclamado em cinco dias. 

Preclusas as vias recursais da presente decisão e não procedido o 

pagamento voluntário das custas, proceda-se com o necessário para o 

pagamento. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010252-03.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

RAFAEL BENJAMIM MAHL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010252-03.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: RAFAEL BENJAMIM MAHL 

EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

Vistos etc. Indefiro o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa, 

eis que tal medida é excepcional, não tendo o exequente demonstrado que 

esgotou todos os meios para localização de bens em nome da executada. 

Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – MEDIDA 
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EXCEPCIONAL – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – NÃO 

DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE 

CONSTRIÇÃO – EMPRESA COM BAIXA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ – 

RECURSO DESPROVIDO.A jurisprudência tem entendimento pacífico no 

sentido que a penhora sobre o faturamento da empresa é medida 

excepcional, sendo cabível quando esgotados outros meios de execução 

e não existam outros bens passíveis de garantir o Juízo, o que não restou 

demonstrado na espécie.Peculiaridade do caso concreto em que a 

empresa executada requereu baixa de inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica, o que tornaria inócua a concessão da penhora na boca 

do caixa.” (TJMT. Terceira Câmara de Direito Privado, Desembargadora 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, J. 13/06/2018, DJE 

18/06/2018) Assim, intime-se parte exequente para se manifestar sobre 

os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Transcorrido o prazo sem 

manifestação, arquivem-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004806-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO (ADVOGADO(A))

MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RILA CRISTIAN CAROLINE SCATAMBULI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: MOACIR PIRES DE 

MIRANDA FILHO Executado: RILA CRISTIAN CAROLINE SCATAMBULI 

Número do Processo: 1004806-31.2018.8.11.0040 Vistos etc. 

Preliminarmente, INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim 

de que seja devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de 

CARIMBO, conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. 

Cumprida a determinação acima, 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001356-80.2018.8.11.0040

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:

IVONILDE LIMA AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001356-80.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: IVONILDE LIMA AMORIM Vistos 

etc. O exequente informou a quitação do débito excutido (Num. 14670422 

). Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003282-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003282-96.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LEONILDO DE SOUZA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de desistência 

da ação (Num. 14698541 ). É o relatório. Decido. A desistência da ação 

provoca a extinção do processo sem resolução do mérito e não impede 

que, futuramente, a parte autora 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 autora, em 

consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. 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: 1003281-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/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: 

1003281-14.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JAILTON DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Ressai dos autos que a 

parte autora ingressou com pedido de desistência da ação (Num. 

14698447 ). É o relatório. Decido. A desistência da ação provoca a 

extinção do processo sem resolução do mérito e não impede que, 

futuramente, a parte autora 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, 
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a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte autora, em 

consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. 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: 1002412-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO RODRIGUES VIEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002412-51.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SILVIO RODRIGUES VIEIRA 

JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Ressai dos autos que a parte 

autora ingressou com pedido de desistência da ação (Num. 14694874 ). É 

o relatório. Decido. A desistência da ação provoca a extinção do processo 

sem resolução do mérito e não impede que, futuramente, a parte autora 

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 autora, em consequência 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos 

limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. 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: 1002280-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILEIA FRANCA DE AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002280-91.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSILEIA FRANCA DE 

AMARAL REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Ressai dos autos que a 

parte autora ingressou com pedido de desistência da ação (Num. 

14682744). É o relatório. Decido. A desistência da ação provoca a 

extinção do processo sem resolução do mérito e não impede que, 

futuramente, a parte autora 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 autora, em 

consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. 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: 1002279-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002279-09.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO 

MARTINS PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Ressai dos autos 

que a parte autora ingressou com pedido de desistência da ação (Num. 

14692827 ). É o relatório. Decido. A desistência da ação provoca a 

extinção do processo sem resolução do mérito e não impede que, 

futuramente, a parte autora 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 autora, em 

consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. 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: 1002982-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002982-37.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LEOMAR SILVA SANTOS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de 

desistência da ação (Num. 14697286 ). É o relatório. Decido. A desistência 

da ação provoca a extinção do processo sem resolução do mérito e não 

impede que, futuramente, a parte autora 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 

autora, em consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso 

VIII, do NCPC. 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: 1002879-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE SANTOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002879-30.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LEIDIANE SANTOS REIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora 

ingressou com pedido de desistência da ação (Num. 14696762 ). É o 

relatório. Decido. A desistência da ação provoca a extinção do processo 

sem resolução do mérito e não impede que, futuramente, a parte autora 

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 autora, em consequência 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos 
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limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. 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: 1002880-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE SANTOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002880-15.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LEIDIANE SANTOS REIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora 

ingressou com pedido de desistência da ação (Num. 14696814 ). É o 

relatório. Decido. A desistência da ação provoca a extinção do processo 

sem resolução do mérito e não impede que, futuramente, a parte autora 

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 autora, em consequência 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos 

limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. 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: 1002987-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAELMA BENIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002987-59.2018.8.11.0040. REQUERENTE: RAELMA BENIS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora 

ingressou com pedido de desistência da ação. É o relatório. Decido. A 

desistência da ação provoca a extinção do processo sem resolução do 

mérito e não impede que, futuramente, a parte autora 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 autora, em consequência JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. 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: 1003046-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DALCIO BOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003046-47.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DALCIO BOFF REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora ingressou com 

pedido de desistência da ação. É o relatório. Decido. A desistência da 

ação provoca a extinção do processo sem resolução do mérito e não 

impede que, futuramente, a parte autora 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 

autora, em consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso 

VIII, do NCPC. 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: 1002988-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAELMA BENIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002988-44.2018.8.11.0040. REQUERENTE: RAELMA BENIS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora 

ingressou com pedido de desistência da ação. É o relatório. Decido. A 

desistência da ação provoca a extinção do processo sem resolução do 

mérito e não impede que, futuramente, a parte autora 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 autora, em consequência JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. 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: 1003051-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANDIR MORENO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003051-69.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GILVANDIR MORENO DA 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Ressai 

dos autos que a parte autora ingressou com pedido de desistência da 

ação. É o relatório. Decido. A desistência da ação provoca a extinção do 

processo sem resolução do mérito e não impede que, futuramente, a parte 

autora 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 autora, em consequência 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos 

limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. Sem custas e 
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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: 1002990-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002990-14.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROMARIO DA SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de desistência 

da ação. É o relatório. Decido. A desistência da ação provoca a extinção 

do processo sem resolução do mérito e não impede que, futuramente, a 

parte autora 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 autora, em consequência 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos 

limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. 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: 1003083-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA SANCHES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003083-74.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARCIANA SANCHES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Ressai dos autos que a parte 

autora ingressou com pedido de desistência da ação. É o relatório. Decido. 

A desistência da ação provoca a extinção do processo sem resolução do 

mérito e não impede que, futuramente, a parte autora 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 autora, em consequência JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. 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: 1003085-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SANTOS DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003085-44.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GILSON SANTOS DE 

SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Ressai dos autos que a 

parte autora ingressou com pedido de desistência da ação. É o relatório. 

Decido. A desistência da ação provoca a extinção do processo sem 

resolução do mérito e não impede que, futuramente, a parte autora 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 autora, em consequência JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. 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: 1003076-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROZICLEIA MACHADO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003076-82.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROZICLEIA MACHADO 

SOARES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Ressai dos 

autos que a parte autora ingressou com pedido de desistência da ação. É 

o relatório. Decido. A desistência da ação provoca a extinção do processo 

sem resolução do mérito e não impede que, futuramente, a parte autora 

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 autora, em consequência 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos 

limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. 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: 1003278-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003278-59.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIANA DE OLIVEIRA 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Ressai dos autos que a parte 

autora ingressou com pedido de desistência da ação. É o relatório. Decido. 

A desistência da ação provoca a extinção do processo sem resolução do 

mérito e não impede que, futuramente, a parte autora 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 autora, em consequência JULGO EXTINTA a 
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presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. 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: 1003275-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO TURCATTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003275-07.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CARLOS ROBERTO 

TURCATTO DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Ressai dos 

autos que a parte autora ingressou com pedido de desistência da ação. É 

o relatório. Decido. A desistência da ação provoca a extinção do processo 

sem resolução do mérito e não impede que, futuramente, a parte autora 

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 autora, em consequência 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos 

limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. 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: 1000388-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA PORTELA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000388-50.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANDRESSA PORTELA DE 

ANDRADE REQUERIDO: VIVO S.A. Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a parte autora que retirou uma certidão 

onde constava uma dívida em seu nome no valor de R$101,46, feita pela 

ré. Diz não possuir débito algum com a mesma, entendendo ser indevida 

tanto a cobrança quanto a inclusão de seus dados no cadastro de 

restrição ao crédito. Afirma que não houve notificação da inscrição 

realizada. A requerida apresentou contestação, alegando a regularidade 

da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Junta contrato 

supostamente assinado pela parte autora, acompanhado de cópias de 

documentos pessoais da mesma. Pois bem, houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinado pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma. Juntou ainda faturas que demonstram a 

utilização da linha contratada, bem como telas onde comprova que houve 

pagamento de algumas faturas. Cabe referir, por oportuno, que a 

assinatura constante no contrato juntado aos autos (ID13683026) se 

assemelha com as demais assinaturas do requerente constante em outros 

documentos nos processo, em especial com a assinatura do seu 

documento de identidade (ID 11564465) e, ainda, por ter a requerida 

anexado cópia de documentos pessoais da parte autora, reforçou a tese 

de que houve realmente contratação. Vale ressaltar que em nenhum 

momento na inicial a parte autora referiu que já havia alguma vez 

contratado com a requerida e que não havia débitos em aberto referentes 

a tal contratação. Portanto, tenho que supostamente provada e legitimada 

a inscrição em análise. Assim, restou evidenciado que a reclamante 

maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de obter vantagem 

material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra com a 

apresentação da documentação pela reclamada, deixando, portanto, de 

proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Ainda, verifico que o valor atribuído à 

causa é irrisório (R$101,46), e não corresponde ao proveito econômico 

perseguido pelo autor, de modo que, atenta as pedidos formulados na 

inicial, corrijo de ofício o valor da causa para R$10.101,46 (dez mil cento e 

um reais e quarenta e seis centavos), nos termos do artigo 292, §3º do 

NCPC. Ademais, considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, 

art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 

5% (cinco por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81), este retificado 

para R$10.101,46, bem como ao pagamento das custas processuais e de 

honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), 

os últimos arbitrados em 10% (quinze por cento) do valor atribuído à 

causa. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 13 

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: 8010644-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010644-98.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ANDERSON CONCEICAO DOS 

SANTOS REQUERIDO: CLARO S/A I - A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 192 de 785



razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO 

EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III 

–Publicada em audiência, presentes intimados. Registre-se. Intime-se o 

polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em 

julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das 

custas processuais - arquive-se. V - Remeto os autos ao Juiz Togado 

para homologação. 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: 1000257-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DE BASTIANI DA SILVA ABREU (REQUERENTE)

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 SENTENÇA Processo: 

1000257-75.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DEBORA DE BASTIANI DA 

SILVA ABREU REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Inicialmente consigno que 

a lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, 

já que não há necessidade de produção de prova em audiência. Alega a 

parte reclamante, em suma, que iniciou curso de Direito na instituição 

requerida no primeiro semestre de 2012. Em virtude de reprovação, teve 

que frequentar duas vezes certas disciplinas, pagando à parte pelas 

mesmas. Relata que para concluir o curso falta cursar a disciplina TCC III, 

todavia, não consegue se matricular em referida disciplina, pois alega a 

Universidade que o mesmo possuí um débito em aberto no valor de 

R$6.480,58, por dívidas em virtude de reprovações nas disciplinas. Foi 

deferida a tutela de urgência para o fim de determinar a matrícula do 

reclamante e o desbloqueio do portal acadêmico, no prazo de 5 dias, sob 

pena de multa de R$500,00 por dia, bem como a inversão do ônus da 

prova. A requerida apresenta contestação afirmando que os débitos que a 

aluna possui com o curso não são referentes a mensalidades nem ao 

FIES, mas sim por serviços individuais fornecidos à aluna, como sala 

especial, serviço de ajuste de mensalidade, multa de biblioteca, prova de 

segunda chamada. Diz que a aluna teve várias reprovações, o que gerou 

o processo de ajuste de mensalidade. Com efeito, resta incontroverso que 

a reclamante frequentou o curso de Direito disponibilizado pela instituição 

reclamada. Pois bem, no caso de cobrança de débitos, cabe à parte 

requerida/credora comprovar a licitude da cobrança. A requerida, 

contudo, não demonstrou a legalidade da cobrança. Em primeiro lugar, não 

foi demonstrada a origem do débito de R$6.480,58 (valor alegado pelo 

aluno), visto que conforme comprovou o aluno, possuía o mesmo 

financiamento total da mensalidade, sendo 100% pelo FIES. Ainda, quanto 

aos demais serviços que alega a requerida que foram prestados 

individualmente para a parte autora deveriam ser cabalmente 

comprovados, e não foram. Assim, não há nos autos prova da legalidade 

do valor cobrado, pois ausente prova concreta da legalidade do débito. 

Sendo assim, declaro ilegal a cobrança do valor de R$6.480,58, nos 

termos da fundamentação. Ademais, quanto às disciplinas que houve 

reprovação, explicita o artigo 6º da resolução nº 2 de 29 de junho de 

2011, do FNDE: Art. 6º O limite de crédito a que se refere o § 3º do art. 3º 

da Lei nº 10.260/2001 será estabelecido tomando-se por base o valor total 

do financiamento informado no Documento de Regularidade de Inscrição 

(DRI), acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) para cobertura de 

possíveis acréscimos no valor da mensalidade do curso. Assim, entendo 

descabido exigir-se de um aluno beneficiário de bolsa de 100% do FIES o 

pagamento à parte de valores decorrentes de cadeira em que houve 

reprovações, ainda mais por haver a possibilidade de acréscimo de 25% 

do valor do financiamento para possíveis acréscimos, o que ocorreu no 

caso, devido à reprovação da aluna em algumas cadeiras. Outrossim, 

entendo que não há falar em compensação por danos de ordem moral no 

presente caso. Explico, embora a cobrança indevida tenha causado algum 

embaraço ao autor, tal fato possui a natureza de descumprimento 

contratual (parcial) do contrato, que, por si só, não gera dano moral 

indenizável, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

[...] 9. O simples inadimplemento contratual não é capaz, por si só, de 

gerar dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas que 

repercutam na esfera de dignidade da vítima, o que não se constatou no 

caso concreto. 10. Recursos especiais parcialmente conhecidos e não 

providos. (REsp 1536354/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016) [...] 3. 

O simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, 

por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia 

possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e 

previsível na vida social, embora não desejável. No caso em exame, não 

se vislumbra nenhuma excepcionalidade apta a tornar justificável essa 

reparação. "Não cabe indenização por dano moral quando os fatos 

narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo 

ou abalo à honra e à dignidade do autor" (REsp 1.329.189/RN, Rel.Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 

21/11/2012). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 

844.643/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

26/04/2016, DJe 05/05/2016) Saliento que, de acordo com os fatos 

narrados na exordial, não há qualquer narrativa de vulneração a direito da 

personalidade do autor, tampouco de que tenha havido afronta à dignidade 

do autor. Não há prova nos autos, mesmo que indiciária, de que tenha 

havido qualquer situação que ultrapasse o limite dos incômodos normais 

da vida em sociedade. Em suma, não há menção a tratamento desonroso 

por parte da empresa ré, não houve lesão a honra objetiva do autor, do 

mesmo modo é inexistente afronta a honra subjetiva. É dizer, não se 

encontra demonstrada qualquer situação que possa ter subjugado algum 

dos direitos da personalidade do autor, como dito. Assim, por mais que o 

fato narrado na inicial tenha causado incômodo, tal situação jamais 

ultrapassou o que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de 

“mero aborrecimento”, situação inapta a gerar dever de reparar. Neste 

sentido colhe-se julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, in verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE - TESE DE CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - 

IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. Meros 

dissabores e aborrecimentos corriqueiros decorrentes de uma relação 

contratual conturbada não ensejam necessariamente o dever de indenizar. 

No caso dos autos, a situação não ultrapassa meros incômodos inerentes 

à vida cotidiana sendo incabível o dever reparatório no que tange a esfera 

pessoal. (Ap 16704/2009, DR. CIRIO MIOTTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 24/06/2009, Publicado no DJE 03/07/2009) (grifo inexistente no 

original). Portanto, considerando inexistir nos autos provas de que tenha 

havido descaso, mau tratamento, humilhação, etc., a descrição do fato 

dada pelo autor denota no máximo um incomodo e um correlato prejuízo 

por ele sofridos. Neste contexto, reputo inexistirem danos morais a serem 

compensados no presente caso, razão pela qual necessária é a 

improcedência da demanda, nesse ponto. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido, para o efeito de declarar a inexistência 

do débito impugnado, no valor de R$6.480,58, valor este cobrado pela 

Universidade como devido, devendo a requerida proceder à matrícula da 

autora na disciplina TCC III, liberando o acesso ao portal do aluno, 

confirmando a liminar anteriormente deferida. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 

13 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. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001172-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA TEREZINHA MACENA ANHAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001172-27.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CINTHIA TEREZINHA MACENA 

ANHAIA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 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. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001500-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA MAIRA DA SILVA FRITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: NADIA MAIRA DA 

SILVA FRITZ Reclamado: MARINA COMERCIO DE CALCADOS E 

CONFECCOES EIRELI Processo nº. 1001500-54.2018.8.11.0040 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: 1000244-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IKARO FACHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DYANA PINELOPE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: IKARO FACHIN 

Reclamado: DYANA PINELOPE DE SOUZA Processo nº. 

1000244-13.2017.8.11.0040 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 o exequente noticiou o cumprimento integral 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: 1003229-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RETISOL RETIFICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMARI WOLFF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: RETISOL 

RETIFICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME Reclamado: 

ROSIMARI WOLFF Processo nº. 1003229-52.2017.8.11.0040 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004772-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ILHABELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE MOLETA CONTE OAB - 659.828.270-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO ELIAS MARTINS DE ASSIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004772-90.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS 

MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHABELA 

REPRESENTANTE: LUIZ HENRIQUE MOLETA CONTE EXECUTADO: 

REGINALDO ELIAS MARTINS DE ASSIS Vistos etc. Preliminarmente, 

verifica-se que o presente feito se trata de execução de título extrajudicial, 

ficando, desde logo, cancelada a audiência conciliatória (Num. 14374909). 

Tendo em vista que, mesmo 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. 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. 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: 1001213-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001213-91.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PALOMA MARIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Atento à dispensa da 

anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o 

pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora , 

EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e 

honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Arquive-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001493-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KLEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001493-62.2018.8.11.0040. REQUERENTE: KLEVERSON RODRIGUES 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 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. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001505-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALLINE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001505-76.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALLINE DOS SANTOS 

PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Atento à dispensa da anuência da parte 

reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de 

DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora , EXTINGUINDO o feito, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001285-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS RODRIGO CAMERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA KASSIEEN SUZIN OAB - MT21722/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001285-78.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MATEUS RODRIGO CAMERA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 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. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001396-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1001396-62.2018.8.11.0040 Reclamante: BRENDA LUCAS DA SILVA 

Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. Atento à dispensa da anuência da parte 

reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de 

DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, EXTINGUINDO o feito, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004951-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ORENI FRANCISCO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004951-24.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ORENI FRANCISCO DE PAULA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 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. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005741-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BARBOSA LOPES DEMARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REAL EXPRESSO LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCIMAR MOREIRA SILVA OAB - DF11863 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005741-08.2017.8.11.0040. REQUERENTE: PATRICIA BARBOSA LOPES 

DEMARCHI REQUERIDO: REAL EXPRESSO LIMITADA 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 
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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. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001623-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA PIRES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/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)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001623-52.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALEXANDRA PIRES FEITOSA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

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. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001624-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA PIRES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001624-37.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALEXANDRA PIRES FEITOSA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 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. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001636-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEUSANIRA RIBEIRO DE SOUSA (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)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001636-51.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DEUSANIRA RIBEIRO 

DE SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Atento à dispensa da 

anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o 

pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora , 

EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e 

honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001654-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELI DELISE TOCHETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT21690/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001654-72.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ADRIELI DELISE TOCHETTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

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. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001655-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BRUNO SILVA DE SOUSA (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)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001655-57.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCO BRUNO SILVA 

DE SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001656-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BRUNO SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 196 de 785



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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001656-42.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCO BRUNO SILVA 

DE SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. 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. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003104-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRENE ALVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003104-21.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA IRENE ALVINO DA 

SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. A executada informou a 

quitação do débito relativo à condenação lhe imputada neste feito (Num. 

13013327). Intimado o credor quedou inerte (Num. 13715069), 

presumindo-se sua concordância. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Proceda-se com o necessário para levantamento do valor depositado em 

favor da exequente que deverá indicar os dados bancários para tanto, no 

prazo de cinco dias. Com o levantamento dos valores e o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010072-21.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR ANTONIO BELUSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SCHEVINSKI DALBEN OAB - MT0013272A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO LUIZ MATEVI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA OAB - MT13076/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010072-21.2011.8.11.0040. EXEQUENTE: VALCIR ANTONIO BELUSSO 

EXECUTADO: RICARDO LUIZ MATEVI Vistos etc. Com o retorno dos autos 

da Superior Instância o reclamado pugnou pelo pagamento da 

condenação, mediante utilização do depósito judicial realizado nos autos, 

com a restituição do valor remanescente (Num. 13207843). Intimado, o 

credor concordou com o levantamento dos valores, se insurgindo quanto 

à liberação do montante em razão da existência de outro crédito derivado 

do processo cód. nº. 84673 (Num. 13280411 e 13285002). Posto isso, 

JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem 

custas e honorários. Proceda-se com o necessário para levantamento do 

valor da condenação e seus acréscimos em favor da exequente, mediante 

observância dos dados bancários indicados em Num. 13280411. Quanto 

ao valor remanescente, deverá ser encaminhado para vinculação junto 

aos autos cód. nº. 84673, em trâmite perante a 3ª Vara Cível, 

informando-se tal circunstância ao Juízo indicado (3ª Vara). Adotadas as 

providências supra e certificado o trânsito em julgado, arquive-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010525-11.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMAR VARGAS DA SILVA (REQUERIDO)

CLAUDIA DIAS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010525-11.2014.8.11.0040. REQUERENTE: JULIANO TRAMONTINA 

REQUERIDO: CLAUDIA DIAS DE ALMEIDA, VOLMAR VARGAS DA SILVA 

Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança, sob a alegação de que a 

reclamada possui uma dívida no valor de R$2.000,00, representada por um 

cheque, o qual fora devolvido por ausência de provisão de fundos. A 

reclamada Claudia, devidamente citada, não apresentou contestação. 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 quanto ao 

reclamado Volmar Vargas da Silva, nos termos requeridos na ata de 

audiência retro. DECRETO a REVELIA da reclamada Claudia, eis que não 

contestou a demanda, reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido 

inicial, até mesmo porque a dívida está devidamente representada por 

cheque emitido pela reclamada, consoante cártula juntada 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 reclamada CLAUDIA DIAS DE ALMEIDA a pagar a 

reclamante o valor de R$2.000,00, devidamente corrigidos a partir da data 

da emissão do cheque 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001306-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

W FERREIRA BUENO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO)

LAIS DE QUEVEDO CANEZ OAB - RS97790 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001306-54.2018.8.11.0040. REQUERENTE: W FERREIRA BUENO - ME 

REQUERIDO: GUN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI - ME Vistos etc. A 

parte reclamante saiu devidamente intimada da audiência para indicar o 

endereço da parte reclamada, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção 

do feito (Num. 14503363 ), contudo, quedou-se inerte. Destarte, resta 

inviabilizada a prestação jurisdicional efetiva neste feito, uma vez que a 

parte reclamante se desinteressou pelo prosseguimento do feito. 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001308-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

W FERREIRA BUENO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

LAIS DE QUEVEDO CANEZ OAB - RS97790 (ADVOGADO)

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DE ASSIS DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001308-24.2018.8.11.0040. REQUERENTE: W FERREIRA BUENO - ME 

REQUERIDO: JULIANO DE ASSIS DIAS Vistos etc. A parte reclamante saiu 

devidamente intimada da audiência para indicar o endereço da parte 

reclamada, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito (Num. 

14503520 ), contudo, quedou-se inerte. Destarte, resta inviabilizada a 

prestação jurisdicional efetiva neste feito, uma vez que a parte reclamante 

se desinteressou pelo prosseguimento do feito. 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: 1000324-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMIRO RIBEIRO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000324-40.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROSEMIRO RIBEIRO ROCHA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora que foi surpreendida com a 

informação que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito referente à dívida junto à requerida no valor de R$184,44 com 

relação ao contrato 0247903411. Alega que desconhece o valor cobrado, 

sendo o mesmo indevido e que tudo não passa de um grave erro. A 

requerida apresentou contestação alegando a regularidade da inscrição, 

bem como a inexistência de dano moral. Diz que houve a devida prestação 

de serviços e que o cancelamento se deu em virtude de inadimplência. 

Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do ônus 

da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a 

licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme orientação 

jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

- EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 

probandi em favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de 

provas da regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se 

tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da 

cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos 

danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do valor 

cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo que 

declaro a cobrança inexigível. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Entretanto, no caso concreto improcede o 

pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu 

tal inscrição, possuía a parte autora outra inscrição preexistente, 

conforme verifico no extrato do SPC juntado com a inicial. Tal entendimento 

já está consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual 

transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. DISPOSITIVO Face ao 

exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação para declarar a 

inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do débito de 

R$197,76 com relação ao contrato 0210399318, determinando a baixa 

definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos em relação a 

tal dívida, confirmando a liminar anteriormente deferida. Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial Cível para homologação. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 15 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. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR AMORIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000313-11.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIMAR AMORIM DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora que foi surpreendida com a 

informação que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito referente à dívida junto à requerida no valor de R$197,76 com 

relação ao contrato 0210399318. Alega que desconhece o valor cobrado, 

sendo o mesmo indevido e que tudo não passa de um grave erro. A 

requerida apresentou contestação alegando a regularidade da inscrição, 

bem como a inexistência de dano moral. Diz que houve a devida prestação 

de serviços e que o cancelamento se deu em virtude de inadimplência. 

Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do ônus 

da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a 

licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme orientação 

jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

- EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 

probandi em favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de 

provas da regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se 

tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da 

cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos 

danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 
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quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do valor 

cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo que 

declaro a cobrança inexigível. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Entretanto, no caso concreto improcede o 

pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu 

tal inscrição, possuía a parte autora outra inscrição preexistente, 

conforme verifico no extrato do SPC juntado com a inicial. Tal entendimento 

já está consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual 

transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. DISPOSITIVO Face ao 

exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação para declarar a 

inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do débito de 

R$197,76 com relação ao contrato 0210399318, determinando a baixa 

definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos em relação a 

tal dívida, confirmando a liminar anteriormente deferida. Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial Cível para homologação. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 15 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. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE APARECIDA DA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000363-37.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIANE APARECIDA DA 

SILVA CARDOSO REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com a informação que seu nome estava inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito referente à dívida junto à requerida no valor de 

R$363,08 e R$22,98 com relação ao contrato 0242018357. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido e que tudo não 

passa de um grave erro. Requer seja declarada a inexistência do débito e 

seja condenada a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$7.000,00. A requerida apresentou contestação, 

alegando a regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano 

moral. Junta contrato supostamente assinado pela parte autora, 

acompanhado de cópias de documentos pessoais da mesma. Pois bem, 

houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante 

do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado 

pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contrato de adesão assinado pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma 

(ID13684978). Juntou ainda faturas que demonstram a utilização da linha 

contratada (ID13684997),. Cabe referir, por oportuno, que a assinatura 

constante no contrato juntado aos autos se assemelha com as demais 

assinaturas do requerente constante em outros documentos nos 

processo e, ainda, por ter a requerida anexado cópia de documentos 

pessoais da parte autora, reforçou a tese de que houve realmente 

contratação. Vale ressaltar que em nenhum momento na inicial a parte 

autora referiu que já havia alguma vez contratado com a requerida e que 

não havia débitos em aberto referentes a tal contratação. Portanto, tenho 

que supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. Assim, 

restou evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a verdade 

dos fatos com o fito de obter vantagem material, sustentando um 

sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação da 

documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com seu 

dever de lealdade e boa-fé. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial. Ademais, considerando a litigância de má-fé da 

reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa no valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81), 

este fixado em R$7.000,00, bem como ao pagamento das custas 

processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 10% (dez por cento) do valor 

atribuído à causa. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 13 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. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MOTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000360-82.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JAIR MOTA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora que foi surpreendida com a 

informação que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito referente à dívida junto à requerida no valor de R$127,63 com 

relação ao contrato 2131464312. Alega que desconhece o valor cobrado, 

sendo o mesmo indevido e que tudo não passa de um grave erro. A 

requerida apresentou contestação alegando a regularidade da inscrição, 

bem como a inexistência de dano moral. Diz que houve a devida prestação 

de serviços e que o cancelamento se deu em virtude de inadimplência. 
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Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do ônus 

da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a 

licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme orientação 

jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

- EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 

probandi em favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de 

provas da regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se 

tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da 

cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos 

danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do valor 

cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo que 

declaro a cobrança inexigível. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Entretanto, no caso concreto improcede o 

pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu 

tal inscrição, possuía a parte autora outra inscrição preexistente, 

conforme verifico no extrato do SPC juntado com a inicial. Tal entendimento 

já está consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual 

transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. DISPOSITIVO Face ao 

exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação para declarar a 

inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do débito de 

R$127,63 com relação ao contrato 2131464312, determinando a baixa 

definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos em relação a 

tal dívida, confirmando a liminar anteriormente deferida. Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial Cível para homologação. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 15 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. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS SILVA MORELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000334-84.2018.8.11.0040. REQUERENTE: THAIS SILVA MORELLO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora que foi surpreendida com a 

informação que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito referente à dívida junto à requerida no valor de R$164,97 com 

relação ao contrato 0280214772. Alega que desconhece o valor cobrado, 

sendo o mesmo indevido e que tudo não passa de um grave erro. A 

requerida apresentou contestação alegando a regularidade da inscrição, 

bem como a inexistência de dano moral. Diz que houve a devida prestação 

de serviços e que o cancelamento se deu em virtude de inadimplência. 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Pois bem, quanto ao mérito, entendo ser caso que enquadra-se, por 

certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, pois configurados 

os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a 

inversão do ônus da prova. A requerente alega desconhecer o contrato 

em questão, enquanto a requerida alega os serviços foram contratados 

pela parte autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se houve fraude, certamente ela se deu por falha nos 

procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 
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nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos 

demonstração de inscrição preexistente, o que afastaria a condenação 

por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito com relação ao 

contrato nº R$164,97 com relação ao contrato 0280214772, determinando 

a baixa definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos, 

confirmando a liminar anteriormente deferida; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 15 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. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE FLORENCE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000373-81.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARLUCE FLORENCE DA 

SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com a informação que seu nome estava inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito referente à dívida junto à requerida no valor de 

R$88,01 com relação ao contrato 135919276. Alega que desconhece o 

valor cobrado, sendo o mesmo indevido e que tudo não passa de um 

grave erro. A requerida apresentou contestação alegando a regularidade 

da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Diz que houve a 

devida prestação de serviços e que o cancelamento se deu em virtude de 

inadimplência. Observa-se que o autor já ingressou outra vez no juizado 

questionando o mesmo débito, todavia o processo foi extinto 

(1005255-23.2017.8.11.0040), pois a parte reclamante deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, sem justificativa 

prévia, assim foi condenado ao pagamento das custas processuais, 

conforme prevê o Enunciado nº 28 do Fonaje. Vejamos a última 

condenação: Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO os reclamantes ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Insta 

salientar, que aqui o autor discutiu exatamente o mesmo débito, contra a 

mesma parte. Desta forma, consigno que o autor NÃO recolheu as custas 

como foi condenado, de modo que não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu inerte, não recolhendo o valor 

devido no outro processo referente ao mesmo caso, sendo, portanto, 

impedido de propor nova ação sem o recolhimento das custas devidas, de 

acordo com o que dispõe o artigo 486, § 2º do Novo Código de Processo 

Civil, senão vejamos: “Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve 

o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. § 2º. A petição 

inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do 

depósito das custas e dos honorários de advogado.” Isto posto, e com 

fulcro no artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de Processo 

Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não 

promover a diligência que lhe competia. Sem custas e honorários nos 

termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 16 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. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DE PAULA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (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: 

1000394-57.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDER DE PAULA FARIAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com a informação que seu nome estava inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito referente à dívida junto à requerida no valor de 

R$165,96 com relação ao contrato 0218361658. Alega que desconhece tal 

dívida. A requerida apresentou contestação alegando a regularidade da 

inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Diz que houve a devida 

prestação de serviços e que o cancelamento se deu em virtude de 

inadimplência. Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação 

preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 
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337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Pois bem, quanto ao mérito, entendo ser caso que 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

pois configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. A requerente alega desconhecer 

o contrato em questão, enquanto a requerida alega os serviços foram 

contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e não demanda 

maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se houve fraude, certamente ela se deu por falha nos 

procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos 

demonstração de inscrição preexistente, o que afastaria a condenação 

por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito com relação ao 

contrato nº R$165,96 com relação ao contrato 0218361658, determinando 

a baixa definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos, 

confirmando a liminar anteriormente deferida; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 16 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. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA FOLY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000368-59.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLEUZA FOLY REQUERIDO: 

VIVO S.A. Narra a parte autora que foi surpreendida com a informação 

que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente 

à dívida junto à requerida no valor de R$223,93 e R$223,79, R$245,77 com 

relação aos contratos 0201536844. Alega que desconhece o valor 

cobrado, sendo o mesmo indevido e que tudo não passa de um grave 

erro. Requer seja declarada a inexistência do débito e seja condenada a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$7.000,00. A requerida apresentou contestação, alegando a regularidade 

da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Junta contrato 

supostamente assinado pela parte autora, acompanhado de cópias de 
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documentos pessoais da mesma. Pois bem, houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinado pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma (ID13688557). Juntou ainda faturas que 

demonstram a utilização da linha contratada (ID13688567). Cabe referir, 

por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado aos autos 

se assemelha com as demais assinaturas do requerente constante em 

outros documentos nos processo (ID11554143) e, ainda, por ter a 

requerida anexado cópia de documentos pessoais da parte autora, 

reforçou a tese de que houve realmente contratação. Vale ressaltar que 

em nenhum momento na inicial a parte autora referiu que já havia alguma 

vez contratado com a requerida e que não havia débitos em aberto 

referentes a tal contratação. Portanto, tenho que supostamente provada e 

legitimada a inscrição em análise. Assim, restou evidenciado que a 

reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de obter 

vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra 

com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Ademais, 

considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), 

condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 5% (cinco 

por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81), este fixado em R$7.000,00, 

bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários em 

favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos 

arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 15 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. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DE MORAES FILHO (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)

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000599-86.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO RODRIGUES DE 

MORAES FILHO REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com a informação que seu nome estava inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito referente à dívida junto à requerida no valor de 

R$112,70 com relação ao contrato 0250846823. Alega que desconhece o 

valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não reconhece a dívida 

em questão. A requerida apresentou contestação, alegando a 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Junta 

contrato supostamente assinado pela parte autora, acompanhado de 

cópias de documentos pessoais da mesma. Pois bem, houve no caso em 

crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinado pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma (ID14374117). Juntou ainda faturas que 

demonstram a utilização da linha contratada (ID14374124). Cabe referir, 

por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado aos autos 

se assemelha com as demais assinaturas do requerente constante em 

outros documentos nos processo (ID11708751) e, ainda, por ter a 

requerida anexado cópia de documentos pessoais da parte autora, 

reforçou a tese de que houve realmente contratação. Vale ressaltar que 

em nenhum momento na inicial a parte autora referiu que já havia alguma 

vez contratado com a requerida e que não havia débitos em aberto 

referentes a tal contratação. Portanto, tenho que supostamente provada e 

legitimada a inscrição em análise. Assim, restou evidenciado que a 

reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de obter 

vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra 

com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Ademais, 

considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), 

condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 1% (um por 

cento) do valor da causa (NCPC, art. 81 c/c artigo 55, caput da Lei nº 

9.099/95), este fixado em R$37.480,00, bem como ao pagamento das 

custas processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados 

(Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em R$2.000,00 (dois mil 

reais). Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 16 

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. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-19.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DE MORAES FILHO (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: 

1000597-19.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO RODRIGUES DE 

MORAES FILHO REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com a informação que seu nome estava inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito referente à dívida junto à requerida no valor de 

R$111,65 com relação aos contratos 0250844908. Alega que desconhece 

o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não reconhece a dívida 

em questão. A requerida apresentou contestação, alegando a 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Junta 

contrato supostamente assinado pela parte autora, acompanhado de 

cópias de documentos pessoais da mesma. Pois bem, houve no caso em 

crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinado pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma (ID14380955). Juntou ainda faturas que 

demonstram a utilização da linha contratada (ID14380971). Cabe referir, 

por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado aos autos 

se assemelha com as demais assinaturas do requerente constante em 

outros documentos nos processo (ID11708621) e, ainda, por ter a 

requerida anexado cópia de documentos pessoais da parte autora, 

reforçou a tese de que houve realmente contratação. Vale ressaltar que 

em nenhum momento na inicial a parte autora referiu que já havia alguma 

vez contratado com a requerida e que não havia débitos em aberto 

referentes a tal contratação. Portanto, tenho que supostamente provada e 

legitimada a inscrição em análise. Assim, restou evidenciado que a 

reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de obter 

vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra 

com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Ademais, 

considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), 

condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 1% (um por 

cento) do valor da causa (NCPC, art. 81 c/c artigo 55, caput da Lei nº 

9.099/95), este fixado em R$37.480,00, bem como ao pagamento das 

custas processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados 

(Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em R$2.000,00 (dois mil 

reais). Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 16 

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. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000561-74.2018.8.11.0040. REQUERENTE: RAIMUNDO ALMEIDA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com a informação que seu nome estava inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito referente à dívida junto à requerida com relação ao 

contrato nº 0230437716, no valor de R$142,63. Alega que desconhece tal 

dívida. A requerida apresentou contestação alegando a regularidade da 

inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Diz que houve a devida 

prestação de serviços e que o cancelamento se deu em virtude de 

inadimplência. Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação 

preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Pois bem, quanto ao mérito, entendo ser caso que 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

pois configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. A requerente alega desconhecer 

o contrato em questão, enquanto a requerida alega os serviços foram 

contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e não demanda 

maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se houve fraude, certamente ela se deu por falha nos 

procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 
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Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos 

demonstração de inscrição preexistente, o que afastaria a condenação 

por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito com relação ao 

contrato nº 0230437716, no valor de R$142,63, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos, confirmando a 

liminar anteriormente deferida; b) condenar a requerida ao pagamento de 

R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre 

tal valor correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 

398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 16 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. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010988-50.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALLYSON BRUNO OLIVEIRA NOBRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAHELLE INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010988-50.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: ALLYSON BRUNO OLIVEIRA 

NOBRE EXECUTADO: VAHELLE INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - ME 

Vistos etc. Compulsando os autos se constata que o exequente, 

devidamente intimado para dar andamento processual, quedou-se inerte. 

Ademais, constata-se que este feito tramita há cerca de quatro anos sem 

notícias de bens penhoráveis, sendo certo que a motocicleta 

indisponibilizada via RENAJUD (Num. 11319521) não foi localizada para 

penhora e avaliação, aliado ao fato de que se trata de motocicleta 

relativamente antiga (ano 2012), cujo valor de mercado (segundo a Tabela 

FIPE) não é suficiente à satisfação do débito, sendo oportuno registrar, 

ainda, que há outras restrições judiciais inseridas no prontuário de tal 

veículo (extratos anexos). Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 

c/c 485, III, do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, PROCEDA-SE COM O NECESSÁRIO PARA BAIXA DA RESTRIÇÃO 

RENAJUD, e arquive-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 187547 Nr: 2632-66.2018.811.0040

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO TIBURCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AURELIO CARDOSO - 

OAB:18700/0

 Vistos etc.

Considerando o teor da certidão em anexo e o decurso do tempo, resta 

prejudicada a análise do pedido às fls. 82/83.

No mais, considerando o teor da certidão às fls. 76, este Juízo diligenciou 

no portal eletrônico da OAB/MT logrando êxito em encontrar o cadastro do 

i. causídico (anexo).

Intime-se o i. advogado para manifestação quanto ao cálculo de pena às 

fls. 70.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 138213 Nr: 9750-98.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONNATAN SILVA COSTA, ADILSON DE 

OLIVEIRA ROSA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA FELIX DE SOUZA 

PIAZZETTA - OAB:MT/20443-O, EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534-O, FÁBIO ROGÉRIO MARÇAL - OAB:12492-B/MT, IVONETE 

RODRIGUES OLIVEIRA - OAB:19535/O, ROBERTO DOS SANTOS LIMA - 

OAB:18087

 Vistos etc.

Intime-se o acusado Jonnatan, na pessoa do Ilustre Advogado, e 

cientifique-se o MPE acerca do retorno dos autos.

Diante do trânsito em julgado do acórdão de fl. 297, conforme certidão de 

fl. 301 expeça-se a competente Guia de Execução Penal Definitiva, de 

acordo com o referido acórdão.

 Considerando que o acusado encontra-se preso no Centro de 

Ressocialização de Cuiabá-C.R.C./Carumbé na Comarca de Cuiabá, pelos 

autos de ação penal n°. 532150, conforme Folha de Antecedentes em 

anexo, remeta-se a Guia de Execução Definitiva para distribuição naquela 

Comarca.

 Após, arquive-se.

Às providências, Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158830 Nr: 8502-63.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRR, JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DARLAN RODRIGO RECH, Cpf: 

82480834972, Rg: 1.871.199, Filiação: Ida Dartora Rech e Deomir Rech, 

data de nascimento: 28/08/1972, natural de Xanxerê-SC, divorciado(a), 

marceneiro/empresário, Telefone 3544-4511. 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: Costa dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 

25 de setembro de 2016, por volta das 17h35min, na rua Ataufo Alves, n° 

21, bairro Jardim Alvorada, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, o 

denunciado DARLAN RODRIGUES RECH, ofenderan a integridade de sua 

ex-esposa, respectivamente, a senhora Claudiane Terezinha Rech, 

acarretando-lhe as lesões corporais, Ante o exposto, o Ministério público 

o denunciou como no incurso no artigo 129, § 9°, do Código Penal.

D e s p a c h o :  P r o c e s s o :  8 5 0 2 - 6 3 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 0  ( C ó d i g o 

158830)VISTOS/KPChamo feito à ordem, cda analise dos autos, verifico 

que o MPE ofereceu denuncia em face de Darlan Rodrigo Rech e Jair 

Rech, contudo, até a presente data, o acusado Jair Rech não foi citado e 

sequer consta seu nome na capa dos autos.Desta feita, determino a 

citação pessoal do acusado Jair Rech para que apresente a resposta à 

acusação no prazo legal.Indefiro cota ministerial de fl. 83, devendo o MPE 

realizar busca de endereço em face do acusado Darlan Rodrigo Rech, 

antes de requerer a citação por edital.Por fim, determino que a Gestora 

Judicial prossiga com a correta retificação da capa dos autos, devendo 

ser inserido o nome do denunciado Jair Rech.Sem prejuízo ao acima 

exposto, uma vez as partes devidamente intimadas e restando 

omisso(a/s) o(a/s) acusado(a/s) quanto à determinação acima, desde já, 

NOMEIO o ilustre DEFENSOR PÚBLICO atuante no juízo, o qual será 

intimado pessoalmente.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, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade.Sorriso/MT, 18 de dezembro de 

2017.ANDERSON CANDIOTTOJuiz 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, Emerson de Oliveira 

Silva Souza, digitei.

Sorriso, 16 de agosto de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157676 Nr: 7890-28.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVESTRE DE SOUSA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVESTRE DE SOUSA NASCIMENTO, 

Filiação: Raimunda Souza do Nascimento e Pedro Antonio do Nascimento, 

data de nascimento: 31/12/1978, brasileiro(a), natural de Pedreiras-MA, 

convivente, serviços gerais, Telefone 94-99151-5910. 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: Costa dos autos de inquérito policial que no dia 

05/09/2016, por volta das 12h35min, no Assentamento Boa Esperança, 

Município de Sorriso/MT, o denunciado SILVESTRE SOUSA NASCIMENTO, 

possuía ou mantinha sob sua guarda uma arma de fogo, acessório ou 

munição de uso permitida modificada de suas características de forma 

torná-la equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito, sem 

autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. 

Ante o exposto, o Ministério Público o denunciou como no incurso do artigo 

16, parágrafo único, inciso III, da Lei n° 10.826/2003.

Despacho: VISTOS.Esgotadas as possibilidades de localização pessoal, 

CITE-SE o réu, POR EDITAL, na forma dos artigos 361/365 do Código de 

Processo Penal. Decorrido o prazo do edital e não havendo 

comparecimento do acusado, voltem os autos conclusos para análise dos 

demais pedidos ministeriais.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, Emerson de Oliveira 

Silva Souza, digitei.

Sorriso, 16 de agosto de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159004 Nr: 8579-72.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS LIMA DE SOUSA, Cpf: 

01507207182, Rg: 17869293, Filiação: Marinete Lima de Sousa e Antonio 

Alves de Sousa, data de nascimento: 29/01/1982, brasileiro(a), natural de 

Santa Ines-MA, solteiro(a), marmoreiro, Telefone 66-99696-7187. 

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 
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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 do referido procedimento investigatório que, por 

várias vezes no ano de 2016, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, o 

denunciado MARCOS LIMA DE SOUZA, proferiu ameaças de causar mal 

injusto e grave em face de sua ex-convivente Sra. Ediana dos Santos 

Costa. Ante o exposto, o Ministério Público o denunciou como no incurso 

por várias vezes no artigo 147, caput, do Código Penal.

Despacho: Processo: 8579-72.2016.811.0040 Código: 159004VISTO/MV.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou 

MARCOS LIMA DE SOUSA, qualificado nos autos, imputando-lhe a 

adequação típica do artigo 147 caput, do Código Penal, tendo em vista os 

fatos ocorridos.Sem embargo do intento ministerial, certo é que incumbe 

ao acusado manter atualizado seus dados cadastrais perante a 

autoridade policial e/ou judicial processante, pena de caracterização de 

fuga do distrito da culpa e demais consequências processuais de 

regência.Destarte, considerando também que o parquet possui meios 

legais e institucionais para perpetrar a referida busca cadastral junto ao 

Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao INFOJUD (Receita 

Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do acusado por EDITAL 

na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será publicado uma vez no 

DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual deverá ser certificado nos 

autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o acusado transcorrer in albis 

o prazo legal para defesa preliminar, deveras, o feito resta sobrestado por 

força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o relato do necessário. 

Fundamento.Da Suspensão Processual e PrescricionalPercutindo ao fundo 

da parlenda, observo nítida caracterização da malfada crise de instância 

em face da fuga do distrito da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário 

lógico de tal circunstância o sobrestamento da marcha processual e 

prescricional ut artigo 366 do CPP.Insta discorrer in casu que da citação 

editalícia somente não decorre tal suspensão se o(a) acusado(a) 

comparece pessoalmente aos autos para autodefesa e/ou constitui ele(a) 

advogado(a) que realmente patrocine seus interesses no curso da 

instrução criminal, conforme letra do referido artigo 366 do CPP.Calha a 

fiveleta discorrer que a constituição de advogado(a) para perpetrar ato 

processual isolado, v.g. visando única e exclusivamente a liberdade 

provisória, somada a ausência do(a) causídico(a) nos demais atos 

instrutórios é situação assaz à suspensão em testilha, eis que por força 

de comando constitucional (incisos LIV e LV, art. 5º, CF/88) e disposição 

estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em casos tais a nomeação de 

defensor dativo (ou de Defensor Público), o que retira a possibilidade de 

continuidade da marcha processual.Destarte, havendo incidência clara e 

precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub examine, a SUSPENSÃO dos 

prazos processuais e prescricionais é medida imperativa.Da Antecipação 

de Prova Testemunhal Conforme lembra o arguto magistrado GUILHERME 

DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP permite que, sem a real presença 

e ciência do acusado, se produza provas urgentes cujo atraso implicaria 

sua perda.Percutindo ao fundo da parlenda, certo é que o uso de tal 

instituto processual é sempre exceção à regra de somente se produzir 

provas mediante a real presença e interação do acusado e sua defesa 

técnica, pena de escárnio do constitucional devido processo legal.Quer 

dizer, o magistrado deve estar atento e vigilante para não permitir e 

criação do costume ilegal de tornar-se regra a exceção para sempre 

determinar a antecipação de oitiva de testemunhas sob o argumento de 

que o simples decurso do tempo seria suficiente para o esquecimento de 

detalhes e perda da referida prova.Neste ponto a firma jurisprudência do 

Pretório Excelso e do e. STJ, in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. 

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 

DA AMPLA DEFESA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que 

determina a produção antecipada da prova testemunhal deve atender aos 

pressupostos legais exigidos pela norma processual vigente ("Art. 255. Se 

qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por 

velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, 

o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, 

tomar-lhe antecipadamente o depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste 

Supremo Tribunal no sentido de que "[s]e o acusado, citado por edital, não 

comparece nem constitui advogado, pode o juiz, suspenso o processo, 

determinar produção antecipada de prova testemunhal, apenas quando 

esta seja urgente nos termos do art. 225 do Código de Processo Penal". 

Precedentes. 3. Ordem concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 

20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 

105, n. 404, 2009, p. 481-487)” “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 

SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE 

URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 415 DO STJ. 1. A produção 

antecipada de provas está adstrita àquelas consideradas de natureza 

urgente pelo Juízo processante, consoante sua prudente avaliação, no 

caso concreto, nos termos do enunciado da Súmula 415 desta corte. 2. 

Não justifica a medida a alusão abstrata e especulativa no sentido de que 

as testemunhas podem vir a falecer, mudar-se ou se esquecer dos fatos 

durante o tempo em que perdurar a suspensão do processo. Muito embora 

seja assertiva passível de concretização, não passa, no instante 

presente, de mera conjectura, já que desvinculada de elementos 

objetivamente deduzidos. 3. A afirmação de que a passagem do tempo 

propicia um inevitável esquecimento dos fatos, se considerada como 

verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade da produção antecipada da 

prova testemunhal em todos os casos de suspensão do processo, na 

medida em que seria reputada de antemão e inexoravelmente de caráter 

urgente, retirando do Juiz a possibilidade de avaliá-la no caso concreto. 4. 

Ordem concedida para cassar a decisão, mantida pelo acórdão 

impugnado, que determinou a produção antecipada de prova, determinado 

o desentranhamento das provas produzidas antecipadamente. (HC 

191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 

17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a inteligência do verbete 455 

da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão que determina a produção 

antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser 

concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero 

decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 23 de outubro de 2017.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz 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, Emerson de Oliveira 

Silva Souza, digitei.

Sorriso, 16 de agosto de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157248 Nr: 7660-83.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CORDEIRO DE SOUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO CORDEIRO DE SOUSA SILVA, 

Filiação: Ana Cordeiro de Sousa e Antonio de Sousa Silva, data de 

nascimento: 09/06/1982, brasileiro(a), natural de Codo-MA, solteiro(a), 

pintor. 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: Notificam os autos que na data de 28 de agosto de 

2016, por volta das 15h50min, na Rua dos Açais, bairro Colinas, nesta 

cidadde e comarca de Sorriso/MT, o denunciado MARCELO CORDEIRO DE 

SOUSA SILVA, subtraiu para si ou para outrem, 01 (uma) mochila escolar 

de cor preta de marca KVN, 01 (um) notebook da marca Sony Vaio de cor 

brenca com carregador, 01 (um) videogame da marca XBOX com 

carregador e com 02 (dois) jogos, 01 (uma) chapinha de cabelo, 03 (três) 
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frascos de perfumes, 01 (um) anel de cor de prata, 01 (um) pen drive, 01 

(um) alicate de pressão, Ante o exposto, oMinistério Público o denunciou 

como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.

D e s p a c h o :  P r o c e s s o :  7 6 6 0 - 8 3 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 0  ( C ó d i g o 

157248)VISTO/KP.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO denunciou MARCELO CORDEIRO DE SOUSA SILVA, qualificado 

nos autos, imputando-lhe a adequação típica do artigo 155, caput, do 

Código Penal, tendo em vista os fatos ocorridos no dia 25/08/2016.Sem 

embargo do intento ministerial, certo é que incumbe ao acusado manter 

atualizado seus dados cadastrais perante a autoridade policial e/ou judicial 

processante, pena de caracterização de fuga do distrito da culpa e 

demais consequências processuais de regência.Destarte, considerando 

também que o parquet possui meios legais e institucionais para perpetrar a 

referida busca cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG 

e junto ao INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a 

CITAÇÃO do acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, 

o qual será publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, 

o qual deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, 

deixando o acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa 

preliminar, deveras, o feito resta sobrestado por força da sua fuga do 

distrito da culpa. Eis o relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão 

Processual e Prescricional.Percutindo ao fundo da parlenda, observo 

nítida caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do 

distrito da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal 

circunstância o sobrestamento da marcha processual e prescricional ut 

artigo 366 do CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente 

não decorre tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente 

aos autos para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que 

realmente patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, 

conforme letra do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que 

a constituição de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. 

visando única e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência 

do(a) causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à 

suspensão em testilha, eis que por força de comando constitucional 

(incisos LIV e LV, art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do 

CPP, imperioso é em casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de 

Defensor Público), o que retira a possibilidade de continuidade da marcha 

processual.Destarte, havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do 

CPP ao caso sub examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e 

prescricionais é medida imperativa.Da Antecipação de Prova 

Testemunhal.Conforme lembra o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA 

NUCCI , o artigo 366 do CPP permite que, sem a real presença e ciência do 

acusado, se produza provas urgentes cujo atraso implicaria sua 

perda.Percutindo ao fundo da parlenda, certo é que o uso de tal instituto 

processual é sempre exceção à regra de somente se produzir provas 

mediante a real presença e interação do acusado e sua defesa técnica, 

pena de escárnio do constitucional devido processo legal.Quer dizer, o 

magistrado deve estar atento e vigilante para não permitir e criação do 

costume ilegal de tornar-se regra a exceção para sempre determinar a 

antecipação de oitiva de testemunhas sob o argumento de que o simples 

decurso do tempo seria suficiente para o esquecimento de detalhes e 

perda da referida prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório 

Excelso e do e. STJ, in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. 

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 

DA AMPLA DEFESA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que 

determina a produção antecipada da prova testemunhal deve atender aos 

pressupostos legais exigidos pela norma processual vigente ("Art. 255. Se 

qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por 

velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, 

o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, 

tomar-lhe antecipadamente o depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste 

Supremo Tribunal no sentido de que "[s]e o acusado, citado por edital, não 

comparece nem constitui advogado, pode o juiz, suspenso o processo, 

determinar produção antecipada de prova testemunhal, apenas quando 

esta seja urgente nos termos do art. 225 do Código de Processo Penal". 

Precedentes. 3. Ordem concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 

20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 

105, n. 404, 2009, p. 481-487)” “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 

SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE 

URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 415 DO STJ. 1. A produção 

antecipada de provas está adstrita àquelas consideradas de natureza 

urgente pelo Juízo processante, consoante sua prudente avaliação, no 

caso concreto, nos termos do enunciado da Súmula 415 desta corte. 2. 

Não justifica a medida a alusão abstrata e especulativa no sentido de que 

as testemunhas podem vir a falecer, mudar-se ou se esquecer dos fatos 

durante o tempo em que perdurar a suspensão do processo. Muito embora 

seja assertiva passível de concretização, não passa, no instante 

presente, de mera conjectura, já que desvinculada de elementos 

objetivamente deduzidos. 3. A afirmação de que a passagem do tempo 

propicia um inevitável esquecimento dos fatos, se considerada como 

verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade da produção antecipada da 

prova testemunhal em todos os casos de suspensão do processo, na 

medida em que seria reputada de antemão e inexoravelmente de caráter 

urgente, retirando do Juiz a possibilidade de avaliá-la no caso concreto. 4. 

Ordem concedida para cassar a decisão, mantida pelo acórdão 

impugnado, que determinou a produção antecipada de prova, determinado 

o desentranhamento das provas produzidas antecipadamente. (HC 

191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 

17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a inteligência do verbete 455 

da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão que determina a produção 

antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser 

concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero 

decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal.Ciência ao MP.Cumpra, providenciando e expedindo 

o necessário.Sorriso/MT, 6 de abril de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz 

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, Emerson de Oliveira 

Silva Souza, digitei.

Sorriso, 16 de agosto de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155677 Nr: 6804-22.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JHONATAN DOS SANTOS SILVA, 

Filiação: Luciana dos Santos Silva e Joel Cardoso da Silva, data de 

nascimento: 11/12/1995, brasileiro(a), natural de Vera-MT, solteiro(a), 

pintor, Telefone 66 9 9995 3433. 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 no inquérito policial que, no dia 08 de agosto de 

2016, por voltas da 09h40min, na residência situada na rua Lupicínio 

Rodrigues, n° 50, no Bairro Jardim Alvorada, o denunciado JHONATAN 

DOS SANTOS SILVA, mediante ao rompimento de obstáculo, subtraiu para 

si coisa alheia móvel, consitente em 01 (um) par de chinelo e uma quantia 

de R$362,00 (trezentos e sessenta e dois reais) da vítima Nelci dos 

Santos, e na mesma circunstância de tempo e de lugar narradas acima, na 

residência situada na rua Lupicínio Rodrigues, n° 330, bairro Jardim 

Alvorada, nesta uber, o denunciado mediante rompimento de obstáculo, 

subtraiu para si coisa alheia móvel, consitente em 01 (uma) bolsa escolar, 

05 (cinco) shorts, 02 (duas) pulseira de cor de preta, 01 (um) tênis e uma 

quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), da vítima Vania Freira da Silva. Ante 

o exposto, o Ministério Público o denunciou como no incurso do artigo 155, 
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§ 4º, inciso I, (por duas vezes, em continuidade delitiva) do Código Penal.

Despacho: Vistos.Defiro o pedido de citação editalícia feito pelo MP e 

determino a citação do acusado por edital, com o prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposto no artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo, com ou 

sem a apresentação de defesa preliminar, venham os autos 

conclusos.Ciência ao MP.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, Emerson de Oliveira 

Silva Souza, digitei.

Sorriso, 16 de agosto de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 169811 Nr: 3262-59.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Processo:3262-59.2017.811.0040(Código 169811)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 

CP,designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12/09/2018 às 

17:00 horas(...)Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2017.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 188293 Nr: 3098-60.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Certifico e dou fé que considerando que o réu deseja recorrer da 

sentença, INTIMO seu patrono a fim de apresentar o recurso cabível, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 133219 Nr: 6962-14.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SORRISO - OAB:

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Na forma da lei nacional de regencia, a oitiva da ofendida criança, em 

tais crimes sexuais, deve ser realizado por depoimento especial atraves 

de equipe multidisciplinar do juízo, uma única vez, visando minimizar 

qualquer dano à infante; assim sendo, para o depoimento especial da 

criança vítima, designo audiência para o proximo dia 22/08/2018 às 09hs, 

momento em que a vitima será acompanhada e escutada por psicologa do 

juízo, com acompanhamento simultaneo das partes, as quais poderão 

formular quesitações na forma da lei especial de regência, para tanto, 

comunique com antecedencia a profissional do juízo para conhecimento 

previo do caso e prepara a SALA de DEPOIMENTO SEM DANO com 

trasmissão simultanea de videoconferencia.

 3- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se 

com celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 17:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

Réu: ___________________________________

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 135484 Nr: 8231-88.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR TIAGO ORGANEK DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDENIR BERTOLDO - 

OAB:17944/O

 DELIBERAÇÃO Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO 

deliberou: (...) 3- Defiro petição de HABILITAÇÃO de ASSISTENTE de 

ACUSAÇÃO na forma do artigo 268 do CPP. 4- Considerando o 

depoimento da vítima, na forma e com supedâneo no artigo 18 et seq da 

Lei 11.340/2006, DETERMINO as seguintes providências, 

independentemente da prévia audiência do agressor (art. 19, § 1.º da Lei 

n.º 11.340/2006), para o fim de:a) Afastamento do imóvel residencial atual 

do casal, a saber na RUA TENENTE LIRA, N°1384, BAIRRO VILAGE, 

SORRISO-MT; b) Proibição do requerido de se aproximar da(s) 

ofendida(s), devendo permanecer a uma distância mínima de 1000 (mil) 

metros, principalmente nos endereços residencial na RUA TENENTE LIRA, 

N°1384, BAIRRO VILAGE, SORRISO-MT, e comercial COOPER LIRA 

AGRONEGÓCIO, SORRISO/MT; c) Proibição do requerido manter contato 

com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação, exceto quanto as proles, o que deverá ser resolvido no 

juízo cível competente; d) Autorizo o requerido a ir até a residência no dia 

17/08/2018 e em horário comercial das 07:00 as 11:00hs e das 13:00 as 

18:00hs, devendo estar acompanhado de seu advogado para retirar o 

seus pertences de uso pessoal e profissional, bem como determino que 

este promova a devolução das chaves do imóvel e controle do portão 

eletrônico; e) Derradeiramente, fica o agressor advertido que o não 

cumprimento da determinação poderá importar na revisão das medidas ora 

determinadas, inclusive, se for o caso, e presentes os requisitos legais, 

na decretação de sua prisão preventiva, conforme autoriza o artigo 19, § 

2º, c/c artigo 20, da lei nº 11.340/2006, e ainda, art. 313, inciso III do CPP. 

5- Encerrada a instrução, conforme § 3º do art. 403 do CPP, abro vista às 

partes para alegações finais no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias. 6- 

Superado tal prazo, certifique e à conclusão para sentença, momento em 

que será apreciado eventual pedido oral. 7- Saem os presentes intimados. 

Expedindo o necessário. Cumpra-se com celeridade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 168834 Nr: 2684-96.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAINARA MARIA MANIEZO, GREICY PEREIRA 

NUNES, ARTUR BARROS, BRUSLAINE ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SORRISO - OAB:, RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229/MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- considerando-se que a(s) vítima(s) e/ou testemunha(s), manifestaram 
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que a presença do(s) réu(s), durante a coleta do depoimento em 

audiência, poderia dinamizar situação de constrangimento, com 

fundamento no conteúdo do art. 217 do Código de Processo Penal, 

determino a retirada do(s) acusado(s) da sala de audiências, quando da 

inquirição da(s) ofendida(s) e/ou testemunha(s);

3- Defiro substituição testemunal operada pelom MPE, assim, para oitiva do 

referido SD PM RIBEIRO, bem como para oitva dos PM’s ausentes SD PM 

ALEPH DE ALMEIDA BARBOSA e SP PM ADALBERTO JORGE designo o 

dia 24/02/2019 às 14:30 horas.

4- Expeça missiva com prazo de 60 (sessenta) dias para a oitiva do SD 

MP GUILHERME S. SOUTO, face informação do comadante do 12° BPM.

5- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 11:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

Réu: ___________________________________

Réu: ___________________________________

 Réu: ___________________________________

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 147244 Nr: 2633-22.2016.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO BARBOSA MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que remeto o presente para INTIMAÇÃO da parte 

requerente acerca da decisão de fls. 22: "(...)Ante o exposto Julgo 

PROCEDENTE o pedido do autor e Extingo o Processo Com Resolução de 

Mérito.Lavre-se o competente Termo de Restituição.Declaro esta publicada 

com a entrega na Secretaria da 5ª Vara Criminal.(...)".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 137771 Nr: 9518-86.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO CARDOSO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299B

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da audiência que se realizará 

no dia 18/09/2018, com início às 08h, no fórum desta comarca.

 Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 174121 Nr: 5707-50.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINVALDO PEREIRA DE SOUZA, PAULO 

CESAR DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502/O

 Proc. n.5707-50.2017.811.0040 (174121).Vistos etc.(...).Por todo o 

exposto, 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 11/09//2018 

às 10:00 horas. (...).Sorriso/MT, 30 de julho de 2018.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 213191 Nr: 4656-90.2016.811.0055

 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: ELIANE FATIMA DAMASCENA

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição de fls. 161/164 com o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274115 Nr: 4360-97.2018.811.0055

 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: CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA CORREA DA COSTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 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, no prazo de quinze dias, 

comprovar a devolução do veículo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274365 Nr: 4510-78.2018.811.0055

 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: ESPOLIO DE FREYMUND TRIBESS, ESTI TRIBESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADHEMAR CARLOS RODRIGUES CRUZADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DESIGNO nova audiência de conciliação para o dia 27 de setembro de 

2018, às 13h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções e 

Conflitos desta Comarca.

PROMOVA-SE a citação do demandado Adhemar Carlos Rodrigues 

Cruzado no endereço indicado à fl. 60, qual seja: Rua José Corsino, n. 174 

S, Tangará da Serra/MT, CEP 78.300-000, sendo que, se verificada a 

hipótese de ocultação, CITE-SE por hora certa na forma do artigo 252 e 

seguintes do CPC.

INTIME-SE a parte autora por DJE acerca da nova data designada para a 

realização da solenidade.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275307 Nr: 5233-97.2018.811.0055

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A - 

FINANCIAMENTOS, AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:OAB/RN 1853, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221386

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 39/59 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal, oportunidade em que deverá manifestar sobre a certidão de fl. 64, 

pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 246385 Nr: 13882-85.2017.811.0055

 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: FELIX UMBERTO SIMONETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. De início, conforme a certidão de fl. 147, mormente porque a 

própria manifestação da parte demandada, às fls. 150/177, não discute a 

contumácia, DECRETO a revelia da parte demandada, na forma do artigo 

344 do CPC. (...) Posto isso, INDEFIRO o pleito para ser reconhecia a 

prescrição da pretensão externada na exordial. Bem por isso, tendo em 

conta que o pleito para realização de perícia, formulado pela parte 

demandada (fl. 176-verso), mostra-se salutar não só para definir o índice 

efetivamente aplicado ou o pagamento realizado, mas também para já 

apurar, se for caso, eventual saldo credor, DETERMINO a realização da 

perícia, razão pela qual NOMEIO o Instituto de Perícias Científicas – IPC 

(Rua da Paz, n. 185, Jardim dos Estados, Campo Grande/MS, telefone: 

67-3041-0000 – e-mail: ipcms@ipcms.com.br). INTIME-SE o perito para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o valor dos honorários. Após, 

INTIMEM-SE as partes para apresentação de quesitos e assistente técnico 

no prazo de 15 (quinze) dias, sendo certo que, se concorde, a parte 

demandada deverá depositar o valor dos honorários. Em seguida, caso 

haja depósito dos honorários, INTIME-SE o perito para apresentar o laudo 

no prazo de 60 dias, respondendo aos quesitos das partes e do Juízo, 

como abaixo indicados: (...) No mais, caso necessite de algum documento 

que esteja em poder da parte demandada, o “expert”, primeiramente, 

deverá solicitar diretamente à instituição bancária o respectivo documento, 

mesmo porque se depara com inversão do ônus probatório (fl. 141). 

Porém, caso haja recalcitrância, bastará apontá-lo nos autos. Passo 

seguinte, a Secretaria de Vara deverá, independentemente de novo 

despacho, ENCAMINHAR ofício requisitando-o no prazo de 10 dias, com a 

observância de que a não exibição será interpretada em seu desfavor, na 

forma do artigo 400 do CPC. Com a apresentação do laudo, INTIMEM-SE as 

partes para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 206331 Nr: 19940-75.2015.811.0055

 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: ECRD, ER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSBS, ATHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante das certidões negativas dos Oficiais de 

Justiça às fls. 121/122 e em atendimento à r. decisão de fl. 107, impulsiono 

os presentes autos por certidão ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para apresentarem resumo da inicial 

para expedição do edital, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando 

também para o e-mail: ts.1civel@tjmt.jus.br, conforme estabelece o 

Provimento nº 056/2007-CGJ, item 7.5.2 e artigo 1.218, § 1º da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 196487 Nr: 12065-54.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERTON PEREZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 81-verso e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 186199 Nr: 3695-86.2015.811.0055

 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: WILLAMI FARIAS DANTAS ME, A. J. B. DE BRITO E CIA 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. B. DE BRITO E CIA LTDA - ME, WILLAMI 

FARIAS DANTAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUEL DANIALLEN DO 

AMARAL GOMES - OAB:OAB/MT 18323, KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:16898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 13451, 

Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B, TASSIA DE 

AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA 

FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL DANIALLEN DO 

AMARAL GOMES - OAB:OAB/MT 18323, KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:16898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 13451, 

Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B, TASSIA DE 

AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA 

FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados das 

partes de que a empresa perita nomeada pelo Juízo, designou a data de 

12.09.2018 (quarta-feira), às 14 horas, para inícios dos trabalhos 

periciais, tendo como ponto de encontro a Avenida das Castanheiras, nº 

1222-S, Jardim dos Ipês, nesta cidade de Tangará da Serra, nos termos 

da informação de fls. 394/395.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 222466 Nr: 12052-21.2016.811.0055

 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: RAIMUNDO DUARTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINODET PROD. DE LIMPEZA LTDA EPP, 

BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:16034-A-MT, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT: 6813

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 270, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem, no prazo de quinze 

dias, acerca do laudo médico pericial de fls. 294/300.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281987 Nr: 10624-33.2018.811.0055

 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: DENIVAL LORENTE MENDES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO, GUSTAVO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LEANDRO 

LEONARDO FIGUEIRO - OAB:14035/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte requerida para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição de fls. 63/65 que informa descumprimento parcial do acordo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 163796 Nr: 1170-68.2014.811.0055

 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: HEITOR ISSAO SHIRAISHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARGILPREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA 

COMPLEMENTAR, ITAU FUNDO MULTIPATROCINADO, MOSAIC 

FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141, 

RICARDO PEREIRA DE FREITAS GUIMARÃES - OAB:OAB 158.596

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e às r. decisões de fls. 

1362-verso e fls. 1442/1442-verso, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados das partes 

para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca do laudo médico 

pericial de fls. 1466/1477.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 106899 Nr: 5593-81.2008.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH TEODORO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTONIO CANHOTO, HOSPITAL 

DAS CLINICAS DE TANGARÁ DA SERRA LTDA., HOSPITAL SANTA 

ANGELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 288, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem, no prazo de quinze 

dias, acerca do laudo médico complementar de fls. 291/292.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 259665 Nr: 24568-39.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINE QUITERIA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados das 

partes para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca do laudo 

médico pericial de fls. 81/83.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 57427 Nr: 6889-12.2006.811.0055

 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: NILTON CARLOS NOGUEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BERTUOL, ZAQUEU 

CESARIO VAZ, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, KATIA CLEIA RIEGER BIAZUS - OAB:38401/PR, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A OAB/MT, PAULO 

ROBERTO CORREA - OAB:12891/PR

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados das 

partes para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca do laudo 

médico pericial de fls. 452/457.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228187 Nr: 16872-83.2016.811.0055

 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: HUMBERTO DINIZ NUNES FORMIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA 

DA CRIANÇA LTDA, MARCOS ANTONIO JORDÃO GUIMARÃES, UNIMED 

VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21474/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - 

OAB:5052/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, JOSÉ BERILO DOS 

SANTOS - OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - 

OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados das 

partes para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca do laudo 

médico pericial de fls. 488/496.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 102555 Nr: 1431-43.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATISTA FILHO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO VENTURINI, ELEMAR PEDRO 

VENTURINI, JAIR VENTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, Marcos Botelho Lucidos - OAB:11667/MT, VILSON 

SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO BERTELLI - 

OAB:10.748-B OAB/MT, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT

 Certifico e dou fé que a guia de diligência não foi recolhida, nos termos da 

informação da Coordenadoria Administrativa de fl. 349, tendo em vista que 

o pagamento da guia foi efetivado após o vencimento da mesma. Desta 

forma, em atendimento ao provimento nº 41/2016-CNGC, impulsiono os 

autos ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte 

autora para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> 

Emissão de Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que 

se efetive o cumprimento do mandado de intimação do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228457 Nr: 17102-28.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CICERO JESUS SANTOS

 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:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ e à decisão de fl. 124, 

impulsiono os autos ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br 

-> Emissão de Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de 

que se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228457 Nr: 17102-28.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CICERO JESUS SANTOS

 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:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 124, 

impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem as cartas precatórias para citação 

do requerido. A primeira, a ser distribuída na comarca de Barra do Bugres, 

devendo, na ocasião, apresentar cópia das guias de distribuição 

devidamente recolhidas, e a segunda deverá ser distribuída na Comara de 

Maceió, no prazo de cinco dias, devendo no prazo de 15 dias, comprovar 

nos autos a distribuição das cartas precatórias endereçadas as referidas 

comarcas.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280329 Nr: 9268-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGNALDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE APARECIDA LEITE DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - 

OAB:4.306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito não restou instruído com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, uma vez que não há 

nos autos o título judicial.

 Posto isso, INTIME-SE a procuradora do requerente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial, aportando aos autos cópia do 

título judicial, sob pena de indeferimento desta e/ou cancelamento da 

distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do 

Código de Processo Civil.

Após venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 248311 Nr: 15300-58.2017.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO SOARES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUCIA DE FATIMA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO PIERUCCI DE SOUZA - 

OAB:11273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o inventariante João Paulo Soares de Brito não 

manifestou interesse quanto ao prosseguimento do feito (fls. 17 e 23), 

INTIMEM-SE os demais herdeiros existentes nos autos para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção (CPC, 485, inciso VI).

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 126385 Nr: 5308-20.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRR, KADR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDTDS, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o petitório retro, DEFIRO o prazo de 40 (quarenta) dias, 

para que a parte requerente apresente as informações determinadas à fl. 

339.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 257513 Nr: 22745-30.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BDCC, BDCC, DFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Vistos.

Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes nos autos tombados 

sob o código nº 256217, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

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

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 256217 Nr: 21610-80.2017.811.0055

 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: UCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14.312-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos - CEJUSC e tendo em vista o parecer 

ministerial de fl. 43, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo realizado entre as partes.

Posto isso, RECONHEÇO e DECLARO a dissolução da união estável entre 

Uedson Cerqueira Soares e Debora Fernanda da Conceição.

 Assim JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 
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da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério Público.

INTIMEM-SE as partes para comparecerem pessoalmente a Oficina de Pais 

e Filhos, bem como para que tragam seus filhos a partir de 06 (seis) anos 

de idade, inclusive os adolescentes de até 18 (dezoito) anos, para 

participarem conjuntamente desta solenidade que se realizará no dia 14 de 

setembro de 2018, às 13h00min, no Bloco Central da UNIC, nesta 

Comarca.

Com relação ao trabalho neste dia será expedida declaração de dispensa 

por este Juízo, se necessário.

A parte que reside em outra cidade e que não puder comparecer ao ato 

deverá fazer a Oficina de Pais e Mães online, através do sítio 

www.tjmt.jus.br, devendo providenciar a juntada do certificado nos 

presentes autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após a comprovação da participação, proceda-se com as anotações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 126958 Nr: 5899-79.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDOM, RGDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à r. decisão de fls. 181/182, intimo a parte 

exequente quanto à certidão negativa de fl. 194 para, no prazo legal, 

indicar bens passíveis de constrição, bem como para manifestar acerca 

da certidão negativa de fl. 191.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 243455 Nr: 11558-25.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RNMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - OAB:23753/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

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

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar a certidão de nascimento que se encontra devidamente 

confeccionada na contracapa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 165118 Nr: 3565-33.2014.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJB, EDHMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Avelina Antonia Visitação - 

OAB:14541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

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

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279202 Nr: 8396-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IPDA, AJAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 35/36, que designo o dia 

01/10/2018 às 16h00, para audiência de mediação e conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280487 Nr: 9402-30.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:21503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 19, que designo o dia 

09/11/2018 às 13h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281946 Nr: 10582-81.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 30/31, que designo o dia 

29/10/2018 às 13h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 282167 Nr: 10768-07.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GILSON SALES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE MATILDE FABRICIO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - 

OAB:11475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 14, que designo o dia 

29/10/2018 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 
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Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 282814 Nr: 11324-09.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDOS, EGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 56, que designo o dia 

29/10/2018 às 15h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277488 Nr: 6977-30.2018.811.0055

 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: AADS, DDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sulviane Rigo Lustoza - 

OAB:24.651-O, Victor Langer - OAB:53328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao determinado à fl. 20, intimo a parte 

autora para, no prazo legal sanar a pendência de subscrição na petição 

inicial, nos termos do artigo 731 do Código de Processo Civil.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 242435 Nr: 10803-98.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON NATAL FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a Carta de Intimação ter sido devolvida pelo 

motivo "não existe o nº. ", intimo a parte autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 142510 Nr: 1932-55.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Borges de Moura, SILVANETE 

MEDEIROS MOURA, DENNER MEDEIROS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 Certifico que intimo a parte requerida para se manifestar sobre o pedido 

de desistência formulado pela parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169388 Nr: 10321-58.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCOLARI SUPERMERCADO E CONVENIENCIA 

LTDA - ME, MARCOS SCOLARI, ANA CRISTINA RIBEIRO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 Certifico que, tendo em vista o decurso do prazo solicitado pela parte 

autora para juntar a guia de pagamento de diligência, encaminho o 

presente feito ao setor de matéria para imprensa, a fim de que a parte 

requerente seja intimada para resolver referida pendência, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150130 Nr: 10145-50.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 Certifico que, apesar de intimada pessoalmente, a parte exequente não 

providenciou o pagamento da complementação de diligência solicitada pelo 

oficial de justiça, referente às diligências já realizadas. Desse modo, intimo 

a parte exequente novamente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento do importe de R$ 334,48 (trezentos e trinta e quatro reais e 

quarenta e oito centavos), referente às diligências já realizadas, mediante 

guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue 

a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282830 Nr: 11352-74.2018.811.0055

 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: VANESSA RAIANY SOUZA ADRIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, diante do teor da certidão de fl. 53, nos termos da legislação 

em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 7.4.1, impulsiono os 

presentes autos e intimo a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168448 Nr: 8999-03.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: HENRIQUE ALVES BALLEJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que os embargos de declaração de fls. 226/227 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 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 119455 Nr: 9397-23.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WALTER DE SOUZA E SILVA, 

SÉRVULA CARVALHO E SILVA, SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, 

MARIA REGINA RIVALTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:7695/MT, Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 Certifico que, haja vista a penhora efetuada sob o imóvel de matrícula n.º 

9524 do RGI de Campo Novo do Parecis, de propriedade dos executados 

Saul Francisco de Souza e Silva e Maria Regina Rivalta e Silva, intimo-os, 

através de seus advogados, para manifestarem nos autos, no prazo de 

10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283355 Nr: 11761-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.ROSÁRIO OESTE-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA, 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSOSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELINA OLIVEIRA FIGUEIREDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa da oficiala de justiça de fl.22, 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.: 274138 Nr: 4379-06.2018.811.0055

 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): ANDERSON PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 1.850,00 (hum mil oitocentos e 

cinquenta reais), referente à complementação de diligência solicitada pelo 

oficial de justiça JOÃO ANTONIO PRIETO, mediante guia a ser emitida junto 

ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 159227 Nr: 8001-69.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉBORATH CRISTINA VICENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, FRANCISRAY ARTHUR 

SANTOS ALVES - OAB:OAB/MT 18.798, GABRIELA BENINE SALICIO - 

OAB:18244, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:18806-MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT, Rodolfo Ruiz Peixoto - 

OAB:15869/mt, Tiago Maciel Borges - OAB:12997-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu em 13/07/2018 o prazo para o exequente se 

manifestar acerca de certidão de impulsionamento de fl. 184, 

permanecendo inerte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 110838 Nr: 1066-52.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, 

GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÓI CONTINI - OAB:OAB/RS 

35.912, Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS 

GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 Certifico que os embargos de declaração de fls. 452/455 apresentados 

pela parte executada são tempestivos. Sendo assim, em razão de 

possuírem caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo 

o banco exequente para se manifestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286262 Nr: 14116-33.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.MANGUEIRINHA-PR, JOÃO JAIME DENARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIANE QUADROS RITZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELUCI ALVES GUÉRIOS - 

OAB:OAB/PR 48.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o parte autora, na pessoa de seu aadvogado, para 

efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, no bairro Vila 

Alta, 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, no prazo de 05 cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286508 Nr: 14296-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CACERES-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARLEY BROWN SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:OAB-SP 221.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pesoa de seu advogado, para 

efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, no bairro Vila 

Portuguesa 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, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 250114 Nr: 16650-81.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIRAN IMBROISI BRANT TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIOLA CASSIA DE 

NORONHA SAMPAIO - OAB:4997, PRISCILA DAUDT SOUSA RIBEIRO - 

OAB:14667

 Certifico que os embargos de declaração de fls. 258/268 apresentados 

pela parte requerente são tempestivos. Sendo assim, em razão de 

possuírem caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo 

a parte requerida para se manifestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218825 Nr: 8997-62.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEIAS NEVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 191879 Nr: 8284-24.2015.811.0055

 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: ODAIR ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 107723 Nr: 6412-18.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESSENCIA AGROPECUÁRIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosana de Barros Bezerra 

Pinheiro Espósito - OAB:4531 OAB/MT

 Certifico que, visando possibilitar a penhora do imóvel matriculado sob o 

n.º 11250 do CRI de Rosário Oeste-MT, intimo o exequente para trazer aos 

autos a sua matrícula atualizada, no prazo de 15 dias, uma vez que a 

juntada em fls. 370/381 data de 17/8/2004.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 778 Nr: 1095-88.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA, APARECIDA PERRI 

BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/RJ: 

134.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320

 Autos nº: 778.

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução promovida pelo Banco Sistema S/A em 

face de Antonio Brunetta e Aparecida Perri Brunetta.

 Após a decisão de fls. 675/681, inúmeras petições foram protocoladas 

pelas partes questionando a concretização da venda da soja penhorada a 

título de recebíveis (petitórios de fls. 703, fls. 705/708, fls. 736/739, fls. 

777/779 e fls. 781).

 Finalmente a parte exequente comunicou às fls. 799/806 a concretização 

da venda autorizada judicialmente, tendo juntado relatório da operação, 

comprovante de depósito no valor de R$ 6.899.925,00 às fls. 842/843, 

requerendo ao final que fosse autorizado o levantamento desta 

importância mediante o oferecimento de seguro fiança.

 Registro que, antes disso, por meio da petição de fls. 735, a parte 

executada impugnou os cálculos de fls. 691/698, tendo a parte exequente 

se manifestado sobre a impugnação às fls. 784/786.

 É o necessário à análise e decisão.

 Em primeiro lugar devo registrar que nesta data consultei o andamento do 

AI interposto pela parte executada contra a decisão de fls. 675/681 (fls. 

726/733), tendo verificado que o d. Relator indeferiu a liminar pugnada 

(cópia da decisão em anexo).

 Aliás, consultei também o desfecho da liminar requerida no AI nº 

1008061-20.2018.8.11.0000, interposto pelos embargantes de terceiro no 

processo código 281918 em apenso, tendo verificado que lá também não 

houve concessão pelo d. Relator (decisão em anexo).

 Logo, ao menos por agora resta mantida a determinação deste Juízo de 

autorizar a venda da soja penhorada com posterior depósito judicial do 

valor obtido com a venda.

 E mais. Consultando a conta única, verifico que fora efetivamente 

depositado judicialmente o valor de R$ 6.899.925,00, conforme 

comprovante de fls. 842/843, já estando este valor vinculado ao presente 

feito (extrato em anexo).

 Assim, com a concretização da venda da soja, penso que os petitórios de 

fls. 703, fls. 705/708, fls. 736/739, fls. 777/779 e fls. 781 perderam o 

objeto, cumprindo-me apenas oportunizar, em respeito ao princípio do 

contraditório, manifestação da parte executada acerca dos documentos 

juntados às fls. 809/843.

 Aliás, entendo que deve a parte executada se manifestar também sobre o 

pedido de levantamento formulado no item 16 do petitório de fls. 799/806, 

cumprindo-me anotar que este Juízo irá entender que houve aceitação 

tácita com a substituição do depósito judicial pelo seguro fiança ofertado 

em caso de não impugnação.

 Ante o exposto, em primeiro lugar faculto à parte executada se manifestar 

em 05 dias sobre os documentos de fls. 809/843 e sobre o pedido de 

levantamento do valor depositado judicialmente mediante substituição do 

depósito judicial por seguro fiança, cumprindo-me anotar que este Juízo irá 

entender que houve aceitação tácita em caso de não impugnação.

 Intime-se.

 Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se e conclusos para 

decisão.

 Quanto à impugnação ao cálculo de fls. 735, vejo que a parte executada 

sustentou as seguintes supostas irregularidades:

a) indevido cômputo de capitalização mensal (entende que a capitalização 

deveria ser anual);

b) indevida incidência de juros remuneratórios após o vencimento 

(entende que os juros remuneratórios deveriam incidir apenas até o 

vencimento);

c) indevida incidência de juros moratórios de 12% a.a. (entende que os 

juros moratórios deveriam ser de 1% a.a.);

d) indevida utilização do INPC como índice de atualização monetária 
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(entende que o correto seria a utilização da TR).

 Ao se manifestar sobre a impugnação (fls. 784/786), a parte exequente 

sustentou a absoluta regularidade da memória de cálculo apresentada às 

fls. 694/698, aduzindo que a mesma foi elaborada em observância estrita 

à sentença já transitada em julgado no processo de embargos em apenso 

(feito código 28808).

 Pois bem. Lendo a decisão de fls. 69/87 dos embargos em apenso, que já 

transitou em julgado nos termos da certidão de fls. 98 daqueles autos, vejo 

que restou decidido o seguinte no dispositivo:

 “Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

Embargos, para limitar os juros remuneratórios em 12% ao ano, fixar o 

valor da multa em 2% e determinar a correção monetária pelo INPC, tudo 

conforme explanado ao longo da sentença.”

 Conforme se verifica, a sentença proferida determinou a correção do 

cálculo juntado às fls. 20 da execução em apenas 03 aspectos, quais 

sejam:

 a) limitou os juros remuneratórios a 12% a.a;

b) reduziu a multa pelo inadimplemento para 2%;

c) determinou a utilização do INPC como índice de correção monetária.

 Aliás, sobre algumas questões houve pronunciamento muito claro na 

parte da fundamentação, cumprindo-me aqui transcrever alguns trechos 

da citada sentença:

a) capitalização dos juros:

 “Assim, no que diz respeito a esse tema, a manifestação do requerente 

não merece respaldo, posto que admissível a capitalização de juros da 

forma pactuada.” (sic – fls. 73 dos autos código 28808)

b) correção monetária:

 “No que se refere à correção monetária, entendo aplicável os índices do 

INPC/IBGE, desde a data da contratação, por ser o que mais reflete a 

realidade econômica do país e a desvalorização da moeda.” (sic – fls. 80 

dos autos código 28808)

 Quanto à possibilidade de incidência de juros remuneratórios durante o 

período de inadimplemento, eis o que restou decido às fls. 633/637:

 “Portanto, deve ser mantida a incidência de juros remuneratórios também 

no período de inadimplência.” (sic – fls. 636, verso)

 Opostos embargos declaratórios contra esta decisão pela parte 

executada às fls. 641/642, eis o que restou decidido às fls. 675/681:

 “Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 641/642, por 

inexistir o vício apontado.

 Aliás, é do meu convencimento que a parte devedora deve ser inclusive 

apenada com multa na forma do § 2º do art. 1.026 do Código de Processo 

Civil, haja vista estar evidente o caráter manifestamente protelatório dos 

embargos.

 Eis o que restou decidido às fls. 636, verso:

 ‘Portanto, deve ser mantida a incidência de juros remuneratórios também 

no período de inadimplência’.

 Além disso, eis outro trecho da decisão embargada:

 ‘Ademais, como bem ressaltou a parte exequente, o simples fato de não 

ter sido computado, na planilha de cálculo inicial, os juros remuneratórios 

no período de inadimplemento, não significa que houve renúncia da parte 

exequente á referido encargo.’

 E mais. Quanto ao fato de supostamente não haver previsão contratual, 

eis o que restou decidido:

 ‘Portanto, plenamente possível a incidência de juros remuneratórios para o 

período de inadimplemento contratual, tendo em vista sua função de 

remunerar o capital emprestado, não existindo ilegalidade na sua 

cumulação com os juros moratórios, pois este exerce a função de punir e 

desestimular o inadimplemento da obrigação. Aliás, pensar de forma 

diversa seria um tremendo absurdo, já que estaria sendo nitidamente 

prestigiado o mau pagador.’ (grifei)

 Conforme se verifica, nem fazendo um hercúleo esforço se consegue 

interpretar a referida decisão como omissa, estando muito claro o período 

em que também devem incidir os juros remuneratórios e também claros os 

fundamentos que usei na decisão.

 Estritamente quanto ao valor a ser fixado a título de multa, considerando o 

vultoso montante da dívida atualmente (R$ 32.111.799,87 – fls. 649), 

penso ser razoável o percentual de 0,3% (zero vírgula três por cento) do 

montante total devido.

 Ante o exposto, com fundamento no § 2º do art. 1.026 do Código de 

Processo Civil, aplico à parte executada multa de 0,3% (zero vírgula três 

por cento) do montante total devido, a ser revertida em favor da parte 

credora.” (sic – fls. 676/676, verso)

 Conforme se verifica, além deste Juízo ter reconhecido a legalidade da 

incidência de juros remuneratórios no período de inadimplemento, até 

porque o contrário enseja nítido locupletamento pela torpeza da parte 

devedora, já foram os executados apenados com multa pelo uso dos 

embargos com caráter manifestamente protelatório, cumprindo-me aqui 

registrar que os devedores devem agora aguardar o desfecho do AI 

interposto às fls. 726/733.

 Aliás, caso os devedores insistam na discussão da matéria já decidida 

por este Juízo, opondo, por exemplo, novos embargos de declaração 

contra esta decisão, poderá este magistrado aplicar o disposto no § 3º do 

art. 1.026 do Código de Processo Civil, cumprindo-me então fazer esta 

expressa advertência.

 Assim, considerando que os parâmetros do cálculo de fls. 694/698 estão 

de acordo com a sentença de fls. 69/87 dos embargos em apenso, tendo 

o Banco utilizado INPC como índice de correção, fazendo incidir juros 

remuneratórios de 12% a.a. inclusive no período de inadimplemento, 

conforme já decidido por este Juízo, e juros moratórios de também 12% 

a.a., capitalizando apenas os primeiros de forma mensal, tal como 

expressamente autorizado pela sentença dos embargos, não vejo razão 

para acolher a impugnação de fls. 735.

 Ante o exposto, em segundo lugar rejeito a impugnação de fls. 735 e, por 

conseguinte, homologo os cálculos de fls. 694/698.

 Intime-se a parte executada para fins recursais, cumprindo-me aqui 

adverti-la que a oposição de novos embargos de declaração contra esta 

decisão poderá ensejar a aplicação do disposto no § 3º do art. 1.026 do 

Código de Processo Civil.

 Em terceiro lugar, aguarde-se o desfecho da precatória expropriatória já 

expedida para a Comarca de Campo Novo do Parecis-MT.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 15 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 28808 Nr: 2716-76.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DALTO, SERGIO ANTONIO MEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA, HSBC BANK BRASIL 

S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320, WILSON 

DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320, TASSIA DE 

AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT

 Autos nº. 28808.

Vistos,

Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado, sendo 

desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de 

constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de 

Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 15 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 28808 Nr: 2716-76.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DALTO, SERGIO ANTONIO MEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA, HSBC BANK BRASIL 

S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320, WILSON 

DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 
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- OAB:6735/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320, TASSIA DE 

AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT

 Autos nº: 28808.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou exitoso.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

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 Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281918 Nr: 10562-90.2018.811.0055

 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: JNR AGROPECUARIA LTDA, PAULO MOCELLIN, 

MARCIA CRISTINA MOCELLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BRESCOVIT MACIEL - 

OAB:13827, PATRICIA TIEPPO ROSSI - OAB:13.828-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MENDES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/RJ 346.829

 Autos nº: 281918.

 Vistos,

 Como houve suscitação de preliminar, faculto manifestação da parte 

embargante no prazo de 15 dias, conforme já havia determinado na 

decisão de fls. 1.083.

 Após, desde já determino que as partes sejam intimadas para indicarem e 

justificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 10 

dias.

 Feito isto, conclusos para decisão.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 15 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218030 Nr: 8358-44.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY ANAYANA BORTOLUZZI, ANDERSON MELLO 

ROBERTO, GRACE BELL BORTOLUZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM- TECNOLOGIA EM SISTEMAS 

IMP. EXP LTDA- UNEPXIMIL SOFTWAER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo a parte autora 

para manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160478 Nr: 10356-52.2013.811.0055

 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: COMPACTA COMERCIAL LTDA - SUPERMERCADOS BIG 

MASTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASTIFICO SPLENDORE INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo a parte autora 

para manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 214601 Nr: 5656-28.2016.811.0055

 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: LEILA SANTOS ROMEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADEIA TRETTEL E DRUMOND LTDA, 

SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE, INSTITUTO MANTENEDOR DE 

ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIRA RUBIA SOUSA - 

OAB:122 863/MG, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155, NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 

17737

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154083 Nr: 2717-80.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGINIA PATRICIA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, 

CARLA ILMA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, EVERSON CARLOS ROCHA, 

CILBENE CRISTINA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, DÉBORA SIMONE 

SANTOS ROCHA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA, WILSON 

NATAL FERRARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT4198, JOÃO PAULO HADDAD 

FRANCO DALIO - OAB:8694-MT, SAMUEL FRANCO DA DALIA NETO - 

OAB:6275/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Autos nº: 154083.

 Vistos,

 Em primeiro lugar registro que, consultando o APOLO, verifiquei a 

existência dos seguintes processos envolvendo as partes, os quais estão 

abaixo listados na ordem cronológica de distribuição:

ITEM ITEM CÓDIGO Nº ANTIGO DESCRIÇÃO FASE

1 20642 133/2002 Ação de usucapião Processo na fase postulatória

2 24724 025/2004 Ação declaratória de nulidade Processo já decidido com 

trânsito em julgado, estando o feito arquivado

3 52617 001/2012 Ação declaratória de nulidade Processo na fase 

postulatória

4 110807 010/2009 Ação de imissão na posse Processo já julgado em 1º e 

2º graus, estando pendente de julgamento no STF

5 113461 175/2009 Ação de indenização Processo já decidido com 

trânsito em julgado, estando o feito arquivado

6 113462 176/2009 Ação de indenização Processo recentemente decidido 

em 1º grau sem trânsito em julgado

7 117874 031/2009 Incidente de impugnação ao valor da causa Incidente 

já julgado por meio de decisão preclusa, estando o feito arquivado

 8 122404 113/2010 Medida cautelar de imissão na posse c/c sequestro 

Processo já decidido com trânsito em julgado

9 122652 128/2010 Medida cautelar de sequestro Processo na fase 

postulatória

10 154083 - Cumprimento provisório de sentença Processo estava 
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aguardando trânsito em julgado do feito código 122404

 Com exceção do processo código 113462, que foi recentemente 

sentenciado e não havia reconhecimento de conexão, e o processo 

código 110807, que ainda aguarda julgamento de recurso no STJ/STF, 

todos os demais feitos que ainda não foram arquivados (caso dos 

processos 24724 e 113461 e do incidente 117874) estão ainda em 

tramitação neste Juízo apensados (processos códigos 20642, 52617, 

122404, 122652 e 154083).

 Assim, passo a impulsionar o presente feito (autos código 154083).

 Analisando os autos, verifico que se trata de “pedido de alvará judicial de 

levantamento de valores judicialmente” (sic – fls. 06) que foi recebido 

como cumprimento provisório de sentença (fls. 128), não tendo tido 

seguimento a cobrança da sucumbência (fls. 129/136), mas apenas o 

pedido de levantamento do valor relativo ao arrendamento rural (fls. 

181/187).

 Anoto que às fls. 239 foi reputada inidônea a primeira caução oferecida, 

tendo havido nova indicação às fls. 306/315, que acabou aceita às fls. 

323, culminando com a lavratura do termo de fls. 333 e a liberação do 

alvará de fls. 351.

 Às fls. 323, verso, foi liminarmente indeferido o pleito deduzido na petição 

de fls. 264/265.

 Às fls. 434/436 este Juízo indeferiu o pedido formulado na petição de fls. 

359/364, entendendo ser inadequada a via eleita.

 Às fls. 442 foi certificado o trânsito em julgado do processo código 

122404, sendo este feito então apensado ao mesmo após o retorno do 

TJMT.

 É o necessário à análise e decisão.

 Em primeiro lugar, após verificar que o litisconsorte ativo deste processo, 

Sr. Everson Carlos Rocha, está devidamente representado em juízo por 

novo causídico (procuração às fls. 365), à luz da regra contida no art. 7º 

do novo Código de Processo Civil, segunda a qual é dever do juiz zelar 

pelo efetivo contraditório, entendo que devo adverti-lo, por meio de seu 

advogado atual, que não há representação processual de sua parte em 

nenhum dos outros feitos em apenso.

 Em segundo lugar, entendo que devo analisar o pedido deduzido na 

petição de fls. 240/247, que segue sem apreciação até esta data.

 Pois bem. Nos termos das decisões de fls. 323 e fls. 434/436, forçoso 

reconhecer que há flagrante inadequação da via eleita pelo causídico 

constituído pelo Sr. José Eustáquio de Almeida Melo para dedução da 

matéria exposta, sendo oportuno anotar que o referido senhor não figura 

como parte em nenhum dos 10 feitos acima listados.

 Registro que seu ingresso nesta lide é obstado pelo art. 17 do novo 

Código de Processo Civil, que corresponde ao art. 3º do CPC/73.

 Aliás, convém lembrar que o feito foi recebido como cumprimento 

provisório de sentença (fls. 128), de modo que resta rechaçada qualquer 

possibilidade de intervenção de terceiro incidentalmente.

 Quanto ao pleito subsidiário de aplicação do princípio da fungibilidade para 

recebimento da referida peça como oposição, entendo que o mesmo 

encontra óbice em dois pontos fundamentais.

 Primeiro porque o art. 56 do CPC/73, vigente quando do peticionamento, 

estabelecia um marco temporal final para admissão da oposição, qual seja, 

até a sentença. Neste caso devo registrar que a sentença foi proferida em 

08/11/11 (vide fls. 901/926 dos autos código 122404) e o pedido de fls. 

240/247 foi formulado em 27/05/13.

 Segundo porque a oposição deve ser deduzida como ação autônoma e 

não mera petição incidental, tratando-se de falha grosseira a opção pela 

segunda forma, o que inviabilizada a aplicação do princípio da 

fungibilidade.

 Logo, entendo que o pedido de fls. 240/247 deve ser indeferido.

 Por fim, como sobreveio o trânsito em julgado da sentença cuja execução 

provisória foi requerida, entendo que devo facultar às partes 

manifestação sobre o regular prosseguimento do feito. Destaco que a 

sentença que transitou em julgado possui o seguinte dispositivo:

 “Ante o exposto e tudo que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE, a 

presente demanda, com resolução de mérito, para imitir na posse indireta 

do imóvel descrito na matrícula 2625, livro n. 02, que atualmente 

desdobrou-se nas matrículas 13173, 13373 e por fim na matrícula 13175 

do CRI do Primeiro Ofício de Tangará da Serra/MT (fls. 15/16), aos autores 

Virgínia Patrícia Santos Rocha de Oliveira, Ilma Santos Rocha Oliveira, 

Cilbene Cristina Santos Rocha Oliveira, Éverson Carlos Rocha e Débora 

Simone Santos Rocha Faria, respeitando conforme requerido pela parte 

autora o contrato de arrendamento e cessão em nome de Otaviano Olavo 

Pivetta, contrato juntado às fls. 148/151.

 Expeça-se mandado de imissão de posse e alvará de levantamento dos 

valores depositados.

 Notifique-se Otaviano Olavo Pivetta e a empresa Vanguarda do Brasil 

S/A.

 Condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios aos patronos da requerente, que fixo em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), atendidos aos requisitos do artigo 20, § 4º, do 

Código de Processo Civil.

 Após o trânsito em julgado desta decisão, traslade-se cópia da decisão 

final aos autos de n. 133/2002, código 20642, aguarde-se o prazo nos 

termos do art. 475-J, §5º do CPC, não havendo pronunciamento das 

partes, arquivem-se, com as anotações e baixas legais.

 Caso não haja, no prazo de cinco dias do transito em julgado, o 

pagamento das custas, anote-se na distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.”

 Assim, como já sobreveio o trânsito em julgado da sentença de fls. 

901/926 dos autos código 122404, conforme certidão de fls. 1.711 

daqueles autos, entendo que devem as partes se manifestarem quanto ao 

prosseguimento, requerendo o que entenderem de direito.

 Ante o exposto, determino o seguinte:

a) intime-se o autor Everson Carlos Rocha, por meio de seu advogado 

constituído às fls. 365, para regulariza sua representação processual em 

todos os outros feitos em apenso;

b) indefiro o pedido de fls. 240/247, devendo o peticionário ser intimado 

para fins recursais;

c) intimem-se as partes para se manifestarem sobre o regular 

prosseguimento do feito.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 15 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 122404 Nr: 1414-36.2010.811.0055

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VIRGINIA PATRICIA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, 

CARLA ILMA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, EVERSON CARLOS ROCHA, 

CILBENE CRISTINA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, DÉBORA SIMONE 

SANTOS ROCHA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA, WILSON 

NATAL FERRARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT4198, DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Autos nº: 122404.

 Vistos,

 Em primeiro lugar registro que, consultando o APOLO, verifiquei a 

existência dos seguintes processos envolvendo as partes, os quais estão 

abaixo listados na ordem cronológica de distribuição:

ITEM ITEM CÓDIGO Nº ANTIGO DESCRIÇÃO FASE

1 20642 133/2002 Ação de usucapião Processo na fase postulatória

2 24724 025/2004 Ação declaratória de nulidade Processo já decidido com 

trânsito em julgado, estando o feito arquivado

3 52617 001/2012 Ação declaratória de nulidade Processo na fase 

postulatória

4 110807 010/2009 Ação de imissão na posse Processo já julgado em 1º e 

2º graus, estando pendente de julgamento no STF

5 113461 175/2009 Ação de indenização Processo já decidido com 

trânsito em julgado, estando o feito arquivado

6 113462 176/2009 Ação de indenização Processo recentemente decidido 

em 1º grau sem trânsito em julgado

7 117874 031/2009 Incidente de impugnação ao valor da causa Incidente 

já julgado por meio de decisão preclusa, estando o feito arquivado

 8 122404 113/2010 Medida cautelar de imissão na posse c/c sequestro 

Processo já decidido com trânsito em julgado

9 122652 128/2010 Medida cautelar de sequestro Processo na fase 

postulatória
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10 154083 - Cumprimento provisório de sentença Processo estava 

aguardando trânsito em julgado do feito código 122404

 Com exceção do processo código 113462, que foi recentemente 

sentenciado e não havia reconhecimento de conexão, e o processo 

código 110807, que ainda aguarda julgamento de recurso no STJ/STF, 

todos os demais feitos que ainda não foram arquivados (caso dos 

processos 24724 e 113461 e do incidente 117874) estão ainda em 

tramitação neste Juízo apensados (processos códigos 20642, 52617, 

122404, 122652 e 154083).

 Assim, passo a impulsionar o presente feito (autos código 122404).

 Analisando os autos, verifico que foi proferida sentença de procedência 

às fls. 901/926, restando decidido o seguinte:

 “Ante o exposto e tudo que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE, a 

presente demanda, com resolução de mérito, para imitir na posse indireta 

do imóvel descrito na matrícula 2625, livro n. 02, que atualmente 

desdobrou-se nas matrículas 13173, 13373 e por fim na matrícula 13175 

do CRI do Primeiro Ofício de Tangará da Serra/MT (fls. 15/16), aos autores 

Virgínia Patrícia Santos Rocha de Oliveira, Ilma Santos Rocha Oliveira, 

Cilbene Cristina Santos Rocha Oliveira, Éverson Carlos Rocha e Débora 

Simone Santos Rocha Faria, respeitando conforme requerido pela parte 

autora o contrato de arrendamento e cessão em nome de Otaviano Olavo 

Pivetta, contrato juntado às fls. 148/151.

 Expeça-se mandado de imissão de posse e alvará de levantamento dos 

valores depositados.

 Notifique-se Otaviano Olavo Pivetta e a empresa Vanguarda do Brasil 

S/A.

 Condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios aos patronos da requerente, que fixo em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), atendidos aos requisitos do artigo 20, § 4º, do 

Código de Processo Civil.

 Após o trânsito em julgado desta decisão, traslade-se cópia da decisão 

final aos autos de n. 133/2002, código 20642, aguarde-se o prazo nos 

termos do art. 475-J, §5º do CPC, não havendo pronunciamento das 

partes, arquivem-se, com as anotações e baixas legais.

 Caso não haja, no prazo de cinco dias do transito em julgado, o 

pagamento das custas, anote-se na distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.”

 Realizados vários atos processuais, às fls. 1.282/1.293 foi finalmente 

julgada a apelação, restando mantida a sentença de primeiro grau.

 Às fls. 1.331/1.336 foram desprovidos os embargos de declaração.

 Às fls. 1.707/1.711 foi comunicada a decisão final proferida pelo STJ, não 

tendo sido admitido o recurso especial interposto pela parte ré.

 Certidão de trânsito em julgado às fls. 1.711.

 Às fls. 1.713/1.714 foi informada a revogação, pelo litisconsorte ativo 

Eversom, do mandato outorgado anteriormente a Dra. Débora S. S. Rocha 

Faria. Anoto que o petitório de fls. 1.713 veio instruído com comunicação 

feita pelo próprio constituinte, de modo que dele partiu a vontade de não 

ser mais patrocinado pela referida causídica.

 Às fls. 1.718, intitulando-se terceira interessada, peticionou nos autos a 

Sra. Leila Aguetoni, autora do processo código 52617 em apenso, 

aduzindo sua objeção a qualquer tentativa de levantamento de valores que 

foram depositados neste processo e no feito código 154083.

 Às fls. 1.726/1.727 os autores requereram prazo suplementar para se 

manifestarem sobre o petitório de fls. 1.718, nos termos do despacho de 

fls. 1.722.

 É o necessário à análise e decisão.

 Em primeiro lugar, melhor analisando os autos, especificamente o petitório 

de fls. 1.713 e a notificação de fls. 1.714, verifico que o foi o próprio Sr. 

Everson que revogou a procuração anteriormente outorgada a sua 

advogada, de modo que reputo prescindível a providência anteriormente 

determinada (fls. 1.722), isso porque era seu dever já ter constituído novo 

patrono.

 Registro que o CPC possui regra expressa a este respeito no art. 111, 

devendo ser destacado que, mesmo na égide do Código de 1973, quando 

a revogação de fls. 1.714 ocorreu, a regra era a mesma, nos termos do 

então vigente art. 44 do Código de Processo Civil de 1973:

 “Art. 44. A parte que revogar o mandato outorgado ao seu advogado, no 

mesmo ato constituirá outro que assuma o patrocínio da causa.”

 Assim, entendo que devo dispensar a providência que havia determinado 

às fls. 1.722, passando o processo a correr à revelia do Sr. Everson.

 Em segundo lugar, quanto ao petitório de fls. 1.726/1.727, entendo que 

devo acolher o pedido de dilação formulado.

 Registro que se trata de processo volumoso (são até agora VIII volumes e 

1.729 folhas), de modo que me apresenta justificável a pretensão 

formulada.

 Por fim, como já sobreveio o trânsito em julgado da sentença de fls. 

901/926, conforme certidão de fls. 1.711, entendo que deve a parte autora 

se manifestar quanto ao prosseguimento, requerendo o que entender de 

direito.

 Chamo a atenção para o fato de que o “pedido de alvará judicial de 

levantamento de valores judicialmente” (sic – fls. 06 dos autos código 

154083) foi recebido como cumprimento provisório de sentença (fls. 128 

do processo código 154083), não tendo tido seguimento a cobrança da 

sucumbência (fls. 129/136 dos autos código 154083), mas apenas o 

pedido de levantamento do valor relativo ao arrendamento rural (fls. 

181/187 dos autos código 154083).

 Ante o exposto, determino o seguinte:

a) revogo a determinação contida no 2º parágrafo da decisão de fls. 

1.722;

b) defiro o pedido de fls. 1.726/1.727 e concedo prazo suplementar de 15 

dias, contados da intimação deste decisão, para que os autores se 

manifestem sobre o petitório de fls. 1.718. Após, conclusos para decisão;

c) intime-se a parte autora para se manifestar quanto ao prosseguimento 

deste feito, nos termos da fundamentação acima.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 15 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 122652 Nr: 1684-60.2010.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARECIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIAPAÇÃO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA STALLBAUM BERNINI - 

OAB:12.396-MT, FABIANO DE CAMARGO PEIXOTO - OAB:178867/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 Autos nº: 122652.

 Vistos,

 Em primeiro lugar registro que, consultando o APOLO, verifiquei a 

existência dos seguintes processos envolvendo as partes, os quais estão 

abaixo listados na ordem cronológica de distribuição:

ITEM ITEM CÓDIGO Nº ANTIGO DESCRIÇÃO FASE

1 20642 133/2002 Ação de usucapião Processo na fase postulatória

2 24724 025/2004 Ação declaratória de nulidade Processo já decidido com 

trânsito em julgado, estando o feito arquivado

3 52617 001/2012 Ação declaratória de nulidade Processo na fase 

postulatória

4 110807 010/2009 Ação de imissão na posse Processo já julgado em 1º e 

2º graus, estando pendente de julgamento no STF

5 113461 175/2009 Ação de indenização Processo já decidido com 

trânsito em julgado, estando o feito arquivado

6 113462 176/2009 Ação de indenização Processo recentemente decidido 

em 1º grau sem trânsito em julgado

7 117874 031/2009 Incidente de impugnação ao valor da causa Incidente 

já julgado por meio de decisão preclusa, estando o feito arquivado

 8 122404 113/2010 Medida cautelar de imissão na posse c/c sequestro 

Processo já decidido com trânsito em julgado

9 122652 128/2010 Medida cautelar de sequestro Processo na fase 

postulatória

10 154083 - Cumprimento provisório de sentença Processo estava 

aguardando trânsito em julgado do feito código 122404

 Com exceção do processo código 113462, que foi recentemente 

sentenciado e não havia reconhecimento de conexão, e o processo 

código 110807, que ainda aguarda julgamento de recurso no STJ/STF, 

todos os demais feitos que ainda não foram arquivados (caso dos 

processos 24724 e 113461 e do incidente 117874) estão ainda em 

tramitação neste Juízo apensados (processos códigos 20642, 52617, 

122404, 122652 e 154083).

 Assim, passo a impulsionar o presente feito (autos código 122652).

 Trata-se de medida cautelar de sequestro proposta por Parecis 
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Empreendimentos e Participações S/C Ltda em face de Agropecuária 

Palmeira Ltda.

 Às fls. 80/83 foi proferido o despacho inicial indeferindo a liminar 

pugnada.

 Ocorre que esta decisão acabou sendo reconsiderada às fls. 156/158, 

restando deferido o sequestro proporcional dos frutos do contrato de 

arrendamento acostado às fls. 64/67, especificamente quanto à área de 

2.137,13 ha.

 Às fls. 167/170 o arrendatário Otaviano O. Pivetta, nos termos do contrato 

de fls. 64/67, depositou o valor de R$ 470.211,34, isso em 31/03/2011.

 A parte requerida apresentou contestação às fls. 177/202.

 Às fls. 421/428 consta a decisão final proferida no agravo de instrumento 

interposto pela parte requerida contra a decisão que determinou o 

sequestro, tendo sido a mesma mantida pelo TJMT.

 Impugnação à contestação consta às fls. 429/435.

 Contra a decisão de fls. 401, que reconheceu o caráter incidental da 

presente cautelar, houve interposição de agravo retido pela parte ré (fls. 

436/445), devidamente contraminutado às fls. 447/454.

 Às fls. 461/465 houve um segundo depósito judicial pelo arrendatário do 

imóvel rural no valor de R$ 543.557,64, isso em 30/03/2012.

 Às fls. 503/533 foi noticiado um terceiro depósito judicial, agora realizado 

pela arrendatária Vanguarda do Brasil S/A, nos termos do contrato de 

arrendamento nº 482/2012 (fls. 491/500), no valor de R$ 491.276,58, isso 

em 01/04/2013.

 Às fls. 534 foi determinado que as partes especificassem as provas que 

pretendiam produzir, tendo a parte autora informado que não pretendia 

produzir outras provas (fls. 535/536), pugnando a parte requerida pela 

produção de prova oral, pericial e documental (fls. 538).

 Registro que às fls. 535/536 e fls. 539/540 ambas as partes sustentaram 

a inadequação da via eleita pelo peticionário de fls. 472/476 para discutir a 

questão deduzida.

 Às fls. 546/547 foi noticiado um quarto depósito judicial pela arrendatária 

Vanguarda no valor de R$ 661.001,38, isso em 30/03/2015.

 Às fls. 551/553 foi noticiado um quinto depósito judicial pela arrendatária 

Vanguarda no valor de R$ 698.988,57, isso em 30/03/2016.

 Às fls. 557/560 foi noticiado um sexto depósito judicial, agora realizado 

pela empresa Ideal Agro S/A, mas ainda referente ao contrato de 

arrendamento nº 482/2012 nos termos do petitório de fls. 557, sendo 

depositado no total R$ 627.153,82 por meio de 03 depósitos parciais no 

valor aproximado de R$ 209.051,00 cada, todos feitos no dia 12/05/2017.

 Às fls. 561/562 foi noticiado um sétimo depósito judicial, mais uma vez 

realizado pela empresa Ideal Agro S/A, agora referente ao contrato de 

arrendamento nº 002/2017 (não juntou o novo contrato mencionado), 

sendo depositado o valor de R$ 737.839,67, isso em 02/04/2018.

 É o necessário à análise e decisão.

 Consultando o SISCONDJ (conta única), verifiquei que existem 03 contas 

judiciais vinculadas a este processo (extratos em anexo), havendo 

disponível nesta data um total de R$ 6.241.022,41.

 Verifiquei ainda que a arrendatária Vanguarda do Brasil S/A deixou de 

juntar neste processo o comprovante de depósito judicial do valor de R$ 

620.579,11, realizado no dia 31/03/2014, provavelmente relativo ao 

arrendamento da safra 2013/2014, com vencimento em 31/03/2014, nos 

termos do contrato de fls. 491/500.

 Assim, embora haja nos autos prova de 07 depósitos judiciais, na 

verdade foram realizados ao todo 08 pagamentos anuais, sendo o primeiro 

em 09/05/2011 e o último até agora em 02/04/2018.

 Logo, entendo que deve a empresa Vanguarda do Brasil S/A ser intimada 

por qualquer meio para juntar aos autos o comprovante de pagamento no 

valor de R$ 620.579,11, realizado no dia 31/03/2014.

 Sem prejuízo, me chamou a atenção o fato dos pagamentos realizados 

nos anos de 2017 e 2018 terem sido feitos pela empresa Ideal Agro S/A, 

não havendo nos autos cópia do contrato que teria esta celebrado com a 

Agropecuária Palmeira Ltda.

 Ressalto que no petitório de fls. 561/562 consta expressamente a 

informação de que o pagamento se referida ao contrato de arrendamento 

nº 002/2017, que não foi juntado aos autos.

 Aliás, consultando a rede mundial de computadores, verifiquei, ao menos 

de forma superficial, que a Ideal Agro S/A não é sucessora empresarial da 

Vanguarda do Brasil S/A, tendo sido esta incorporada pela Terra Santa 

S/A. Eis o resultado da busca que fiz:

 Assim, resta inconclusivo o porquê dos pagamentos realizados pela 

empresa Ideal Agro S/A, devendo esta ser intimada por qualquer meio 

para juntar o mencionado contrato de arrendamento nº 002/2017.

 Quanto ao pleito de fls. 472/476, não sendo o referido peticionário parte 

neste processo, lhe é vedado fazer carga dos autos. Porém, como se 

trata de processo público, sua consulta pode se dar no balcão do cartório 

a qualquer momento, sendo franqueado inclusive fotocopiar o processo 

de capa a capa, caso seja necessário.

 De todo modo, registro que assiste razão às partes quanto à eventual 

inadequação da via eleita, caso o peticionário de fls. 472/476 resolva 

deduzir qualquer pretensão de forma incidental neste processo.

 Ante o exposto, determino o seguinte:

 a) intime-se, por qualquer meio hábil, a empresa Vanguarda do Brasil S/A 

para juntar aos autos o comprovante de pagamento no valor de R$ 

620.579,11, realizado no dia 31/03/2014;

b) intime-se, por qualquer meio hábil, a empresa Ideal Agro S/A para juntar 

aos autos cópia do contrato de arrendamento nº 002/2017;

c) defiro parcialmente o pedido de fls. 472/476, ficando facultada vista dos 

autos em cartório e eventual fotocópia do processo.

 Às providências, devendo o processo ser cumprido prioritariamente, uma 

vez que está inserido na META 2/2018-CNJ.

Tangará da Serra-MT, 15 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 52617 Nr: 2314-58.2006.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSMAR CARVALHO BARBOSA, 

SANTINA ANTONIA BARBOSA, AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA, 

EVERSON CARLOS ROCHA, CILBENE CRISTINA SANTOS ROCHA DE 

OLIVEIRA, ESPOLIO DE CARLOS REIS ROCHA, VIRGINIA PATRICIA 

SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, CARLA ILMA SANTOS ROCHA DE 

OLIVEIRA, DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - OAB:303.464-SP, 

ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA 

RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT4198, ÍTALO JORGE SILVEIRA 

LEITE - OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Autos nº: 52617.

 Vistos,

 Em primeiro lugar registro que, consultando o APOLO, verifiquei a 

existência dos seguintes processos envolvendo as partes, os quais estão 

abaixo listados na ordem cronológica de distribuição:

ITEM ITEM CÓDIGO Nº ANTIGO DESCRIÇÃO FASE

1 20642 133/2002 Ação de usucapião Processo na fase postulatória

2 24724 025/2004 Ação declaratória de nulidade Processo já decidido com 

trânsito em julgado, estando o feito arquivado

3 52617 001/2012 Ação declaratória de nulidade Processo na fase 

postulatória

4 110807 010/2009 Ação de imissão na posse Processo já julgado em 1º e 

2º graus, estando pendente de julgamento no STF

5 113461 175/2009 Ação de indenização Processo já decidido com 

trânsito em julgado, estando o feito arquivado

6 113462 176/2009 Ação de indenização Processo recentemente decidido 

em 1º grau sem trânsito em julgado

7 117874 031/2009 Incidente de impugnação ao valor da causa Incidente 

já julgado por meio de decisão preclusa, estando o feito arquivado

 8 122404 113/2010 Medida cautelar de imissão na posse c/c sequestro 

Processo já decidido com trânsito em julgado

9 122652 128/2010 Medida cautelar de sequestro Processo na fase 

postulatória

10 154083 - Cumprimento provisório de sentença Processo estava 

aguardando trânsito em julgado do feito código 122404

 Com exceção do processo código 113462, que foi recentemente 

sentenciado e não havia reconhecimento de conexão, e o processo 

código 110807, que ainda aguarda julgamento de recurso no STJ/STF, 

todos os demais feitos que ainda não foram arquivados (caso dos 

processos 24724 e 113461 e do incidente 117874) estão ainda em 
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tramitação neste Juízo apensados (processos códigos 20642, 52617, 

122404, 122652 e 154083).

 Assim, passo a impulsionar o presente feito (autos código 52617).

 Trata-se de ação de declaratória de nulidade de ato jurídico proposta por 

Leila Aguetoni em face de Osmar Carvalho Barbosa, Carlos Reis Rocha 

Oliveira e Agropecuária Palmeira Ltda.

 Despacho inicial proferido às fls. 67.

 Às fls. 77 foi informado o óbito do requerido Osmar e requerida sua 

substituição processual pelo espólio, representado pela inventariante 

Santina Antônia Barbosa.

 Sem que houvesse comunicação do óbito e/ou pedido de substituição 

processual, os sucessores do requerido Carlos compareceram 

espontaneamente em juízo e apresentaram contestação às fls. 81/103.

 A requerida Agropecuária Palmeira Ltda. apresentou contestação às fls. 

233/244.

 Às fls. 474/490 a autora impugnou a contestação da requerida 

Agropecuária Palmeira Ltda.

 Às fls. 494/509 a autora impugnou a contestação apresentada pelos 

sucessores do requerido Carlos.

 Às fls. 511/512 foi juntada a certidão de óbito do requerido Osmar e 

requerida novamente a citação de seu espólio na pessoa da inventariante 

e cônjuge supérstite, Sra. Santina Antonia Barbosa. Esta foi citada via 

mandado às fls. 551/verso e não apresentou contestação, conforme 

certificado às fls. 553, tendo sido decretada sua revelia pela decisão de 

fls. 558.

 Depois de decidido o incidente de impugnação ao valor da causa com 

determinação para correção e complementação do valor recolhido 

inicialmente (fls. 521/523), inclusive com desprovimento do agravo 

interposto pela autora (fls. 736/743), acabou esta tendo acolhido o pedido 

de concessão da gratuidade de justiça pela decisão de fls. 778.

 Às fls. 787/788 foi reconhecia a conexão entre este processo e os feitos 

códigos 24724 e 20642.

 Às fls. 803 este Juízo determinou que fossem especificadas as provas 

que as partes pretendiam produzir.

 As partes indicaram as provas a serem produzidas às fls. 811/820.

 Às fls. 852/854 foi determinada a remessa dos autos ao Juízo da 5ª Vara, 

isso porque os processos supostamente conexos já tinham sido julgados 

quando da ordenada reunião, sendo certo que às fls. 944 o Juízo da 5ª 

Vara determinou o retorno do processo para esta Vara em razão da 

anulação da sentença proferida nos autos código 20642 e consequente 

ressurgimento da conexão aventada.

 Às fls. 956 foi ventilada a eventual possibilidade de acordo extrajudicial 

entre as partes, o que foi afastado pela autora às fls. 958.

 É o necessário à análise e decisão.

 Em primeiro lugar, entendo que devo solicitar a devolução da carta 

precatória expedida às fls. 962, independentemente de seu cumprimento, 

haja vista o noticiado às fls. 958.

 Em segundo lugar, quanto à renúncia de fls. 846, é fato que o processo 

em questão não está descrito na notificação feita pelo Sr. Everson a Dra. 

Débora (documento de fls. 431 dos autos código 154083), de modo que 

não se pode afirmar que ele possui conhecimento do fato de estar sem 

representação processual na presente ação.

 Destaco que a notificação de fls. 851 foi assinada por terceira pessoa, 

sendo do meu convencimento que, para sanar esta falha, considerando 

que o Sr. Everson constituiu novo advogado nos autos código 154083, 

deve o novo causídico ser intimada para regularizar esta falha.

 Anoto que a Dra. Debora permanecerá representando processualmente 

os demais herdeiros do requerido Carlos, nos termos do petitório de fls. 

895/897.

 Aliás, conforme registrado no relatório acima, os herdeiros do requerido 

Carlos, sem que houvesse comunicação do óbito e/ou pedido de 

substituição processual, compareceram espontaneamente em juízo e 

apresentaram contestação às fls. 81/103.

 Logo, resta ser decidida a questão da substituição processual do 

requerido Carlos, sendo do meu convencimento que deve inicialmente a 

parte autora ser intimada para dizer se concorda com a substituição do 

requerido Carlos pelos herdeiros que peticionaram às fls. 81/103.

 Havendo concordância, conclusos para decisão.

 Havendo impugnação, em respeito ao princípio do contraditório, digam os 

peticionários de fls. 81/103 e conclusos para decisão.

 Sem prejuízo, em respeito ao princípio da segurança jurídica, 

considerando que a Sra. Santina Antonia Barbosa foi citada via mandado 

às fls. 551/verso na condição de inventariante do espólio do requerido 

Osmar e não apresentou contestação, tendo sido decretada sua revelia 

pela decisão de fls. 558, hei por bem determinar que a parte autora 

comprove nos autos que a referida senhora realmente era a inventariante 

do espólio, devendo para tanto juntar como prova o termo de nomeação ou 

documento que o valha.

 Como a citação é condição de eficácia da sentença, entendo que este 

Juízo deve ter certeza que a pessoa citada realmente respondia 

legalmente pelo espólio.

 Após serem tomadas estas providências, será o feito então saneado.

 Ante o exposto, determino o seguinte:

a) solicite-se a devolução da carta precatória expedida às fls. 962, 

independentemente de seu cumprimento;

b) intime-se o novo advogado constituído pelo Sr. Everson (nova 

procuração juntada às fls. 365 dos autos código 154083) para regularizar 

sua representação processual neste processo;

c) intime-se a parte autora para dizer se concorda com a substituição do 

requerido Carlos pelos herdeiros que peticionaram às fls. 81/103. Havendo 

concordância, conclusos para decisão. Havendo impugnação, digam os 

peticionários de fls. 81/103 e conclusos para decisão;

d) intime-se a parte autora para comprovar nos autos que a pessoa citada 

em nome do espólio do requerido Osmar era realmente a inventariante, 

devendo para tanto juntar prova documental.

 Às providências, devendo o processo ser cumprido prioritariamente, uma 

vez que está inserido na META 2/2018-CNJ.

Tangará da Serra-MT, 15 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 20642 Nr: 4028-92.2002.811.0055

 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: AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ARIANO CRESPO, CELINA 

MARCOS HERNANDEZ, PARECIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIAPAÇÃO 

S/C LTDA, JOBERT FERREIRA DA COSTA, CARLOS RESENDE DE PAULA, 

MARIO KASUO MIURA, JOÃO FILISBINO DE FARIA, WALDIR ANTONIO 

SERAFIM DA SILVA, RODOVIA-TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA, VIRGINIA PATRICIA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, EVERSON 

CARLOS ROCHA, CILBENE CRISTINA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, 

CARLA ILMA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA, LEILA AGUETONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA BABKA - 

OAB:303.464-SP, DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT4198, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA 

SERRA - OAB:, FABIANO DE CAMARGO PEIXOTO - OAB:178867/SP, 

JOSÉ CARLOS GUIMARÃES JÚNIOR - OAB:8.392, JOSLAINE FÁBIA DE 

ANDRADE - OAB:6900

 Autos nº: 20642.

 Vistos,

 Em primeiro lugar registro que, consultando o APOLO, verifiquei a 

existência dos seguintes processos envolvendo as partes, os quais estão 

abaixo listados na ordem cronológica de distribuição:

ITEM ITEM CÓDIGO Nº ANTIGO DESCRIÇÃO FASE

1 20642 133/2002 Ação de usucapião Processo na fase postulatória

2 24724 025/2004 Ação declaratória de nulidade Processo já decidido com 

trânsito em julgado, estando o feito arquivado

3 52617 001/2012 Ação declaratória de nulidade Processo na fase 

postulatória

4 110807 010/2009 Ação de imissão na posse Processo já julgado em 1º e 

2º graus, estando pendente de julgamento no STF

5 113461 175/2009 Ação de indenização Processo já decidido com 

trânsito em julgado, estando o feito arquivado

6 113462 176/2009 Ação de indenização Processo recentemente decidido 

em 1º grau sem trânsito em julgado

7 117874 031/2009 Incidente de impugnação ao valor da causa Incidente 

já julgado por meio de decisão preclusa, estando o feito arquivado
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 8 122404 113/2010 Medida cautelar de imissão na posse c/c sequestro 

Processo já decidido com trânsito em julgado

9 122652 128/2010 Medida cautelar de sequestro Processo na fase 

postulatória

10 154083 - Cumprimento provisório de sentença Processo estava 

aguardando trânsito em julgado do feito código 122404

 Com exceção do processo código 113462, que foi recentemente 

sentenciado e não havia reconhecimento de conexão, e o processo 

código 110807, que ainda aguarda julgamento de recurso no STJ/STF, 

todos os demais feitos que ainda não foram arquivados (caso dos 

processos 24724 e 113461 e do incidente 117874) estão ainda em 

tramitação neste Juízo apensados (processos códigos 20642, 52617, 

122404, 122652 e 154083).

 Assim, passo a impulsionar o presente feito (autos código 20642).

 Trata-se de ação de usucapião extraordinária proposta por Agropecuária 

Palmeira Ltda em face de Francisco Ariano Crespo e outros.

 Realizados diversos atos processuais, às fls. 970/974 foi proferida 

sentença sem resolução do mérito pelo fato da parte autora ter 

abandonado o processo por mais de 30 dias, sendo certo que a 

Agropecuária Palmeira deixou de apresentar os documentos exigidos pelo 

Estado de Mato Grosso (fls. 859/862) para que pudesse analisar eventual 

interesse na lide.

 Ocorre que às fls. 1.089/1.097 a referida sentença acabou sendo 

anulada pelo TJMT para que o processo retomasse sua regular marcha 

processual, tendo sido negado seguimento ao recurso especial interposto 

(fls. 1.147/1.148).

 Às fls. 1.170 a parte autora requereu mais 90 dias para que 

providenciasse a documentação necessária, o que foi deferido às fls. 

1.174.

 Finalmente, às fls. 1.179/1.325, a parte autora providenciou a juntada dos 

documentos necessários para que houvesse a manifestação do Estado 

de Mato Grosso, não tendo sido, porém, franqueada nova manifestação 

do ente estatal até a presente data.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conforme acima registrado, o processo em questão não está apto a ser 

sentenciado, devendo neste momento ser facultada novamente a 

manifestação do Estado de Mato Grosso, nos termos do requerimento de 

fls. 859/862.

 Anoto que a parte autora finalmente juntou às fls. 1.179/1.325 os 

documentos necessários para que fosse possível a manifestação do 

Estado, devendo ser por agora cumprida esta providência.

 Ante o exposto, determino a intimação do Estado de Mato Grosso, por 

meio da Procuradoria do Estado, para que se manifeste sobre os 

documentos juntados às fls. 1.179/1.325, tal como requerido às fls. 

859/862.

 Além disso, determino que seja intimada também a Procuradoria Geral da 

União e a FUNAI, tal como pugnado às fls. 1.180.

 Após, novamente conclusos para novas deliberações.

 Às providências, devendo o processo ser cumprido prioritariamente, uma 

vez que está inserido na META 2/2018-CNJ.

Tangará da Serra-MT, 15 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150704 Nr: 10800-22.2012.811.0055

 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): ANTONIO CARLOS CORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Certifico que o Alvará requerido pela parte exequente à fl. 308 já foi 

expedido em 22/06/2017, com o nº. 331504-5/2017. Desse modo, intimo a 

parte exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183461 Nr: 1541-95.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DANTE DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1541-95.2015.811.0055 cód. 183461

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: THIAGO DANTE DE BARROS

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Thiago Dante de Barros, Cpf: 

72282843134, Rg: 12556416 SSP MT Filiação: Lazaro Firmino de Barros e 

Luzia Figueiredo de Barros, data de nascimento: 13/04/1980, brasileiro(a), 

, Endereço: Rua 90 Nr 295-N, Bairro: Jardim Taruma ii, Cidade: Tangará da 

Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 136,23 

(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 16 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1541-95.2015.811.0055 cód. 183461

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: THIAGO DANTE DE BARROS

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Thiago Dante de Barros, Cpf: 
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72282843134, Rg: 12556416 SSP MT Filiação: Lazaro Firmino de Barros e 

Luzia Figueiredo de Barros, data de nascimento: 13/04/1980, brasileiro(a), 

, Endereço: Rua 90 Nr 295-N, Bairro: Jardim Taruma ii, Cidade: Tangará da 

Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 136,23 

(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 16 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28644 Nr: 2558-21.2005.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. T. SGUAREZI COMERCIO ME, EDNALVA 

APARECIDA TEIXEIRA SGUAREZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2558-21.2005.811.0055 cód. 28644

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: E. A. T. SGUAREZI COMERCIO ME e EDNALVA 

APARECIDA TEIXEIRA SGUAREZI

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): E. A. T. Sguarezi Comercio Me, CNPJ: 

00128169000121, brasileiro(a), Endereço: Rua 24, N. 471-E, Bairro: 

Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não 

sabido

Requerido(a): Ednalva Aparecida Teixeira Sguarezi, Cpf: 53485998168, 

Rg: 08057770 SJ-MT MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua 24, N 

471-E, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar 

incerto

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 974,77 (novecentos e setenta e quatro reais e setenta e 

sete centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, 

no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 437,16 (quatrocentos e trinta 

e sete reais e dezesseis centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 537,61 

(quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos). Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o 

valor. Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar 

gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 16 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234948 Nr: 1043-28.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA OLIVEIRA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1043-28.2017.811.0055 cód. 234948

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: LUCIA OLIVEIRA PRADO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Lucia Oliveira Prado Filiação: Olegario 

Batista Oliviera e Luiza Francisca Oliveira, brasileiro(a), natural de Nova 

aurora-PR, casado(a), Endereço: Rua 32, Nº 1416, Bairro: Jdm Sao 

Domingos, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 136,23 

(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 
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este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 16 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167105 Nr: 7039-12.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERIEMA AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 7039-12.2014.811.0055 cód. 167105

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: SERIEMA AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Seriema Aviação Agrícola Ltda, CNPJ: 

00078459000108, brasileiro(a), , Endereço: Rua Treze, N.756-s, Bairro: 

Cidade Alta, Cidade: Tangara da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 136,23 

(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 16 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150973 Nr: 11082-60.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERIEMA AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837, LIGIA VASCONCELOS DE CARVALHO - 

OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 11082-60.2012.811.0055 cód. 150973

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: SERIEMA AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Seriema Aviação Agrícola Ltda, CNPJ: 

00078459000108, brasileiro(a), , Endereço: Rua Treze, N.756-s, Bairro: 

Cidade Alta, Cidade: Tangara da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 136,23 

(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 16 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166148 Nr: 5347-75.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREIDE RODRIGUES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5347-75.2014.811.0055 cód. 166148

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: NEREIDE RODRIGUES FERNANDES

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Nereide Rodrigues Fernandes, Cpf: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 226 de 785



52295290163, Rg: 503 253 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Av.ismael José do Nascimento, Nº 1230-W, Bairro: Jardim Santa Lucia, 

Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 136,23 

(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 16 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165552 Nr: 4289-37.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVESTRE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Silvestre de Carvalho, Cpf: 

01660292115, Rg: 649.347 SSP GO Filiação: José Antonio de Morais e 

Nicolinma Cândida Carvalho, data de nascimento: 30/06/1939, brasileiro(a), 

natural de Caçu-PR, casado(a), comerciante, Endereço: Rua João do 

Prado Arantes, Nº 142-W, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142048 Nr: 1420-72.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANDA RAMOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1420-72.2012.811.0055 cód. 142048

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: UNIÃO

PARTE REQUERIDA: LUANDA RAMOS ALVES

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Luanda Ramos Alves, Cpf: 

28202234867, Rg: 3067988 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Rua 24, Nº 2.123-N, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 474,44 (quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e 

quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de que o não recolhimento das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 

(trezentos e doze reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, 

qual seja R$ 161,49 (cento e sessenta e um reais e quarenta e nove 

centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. Proceder da mesma 

forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no Protocolo Geral do 

Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, técnica judiciária, 

digitei.

 Tangará da Serra - MT, 16 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 105277 Nr: 4098-02.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL LEONCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando detidamente os autos verifica-se ausente o instrumento de 

mandato outorgado ao advogado Valdomiro Jorlando Junior, diante disso, 

intimo o aludido patrono para que, no prazo legal, regularize a 

representação processual de seu cliente. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208327 Nr: 699-81.2016.811.0055

 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: FABIO JOSE MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 
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em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221273 Nr: 11115-11.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE MOREIRA SAAD

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205617 Nr: 19251-31.2015.811.0055

 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: ODAIR JOSÉ ALVES DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 
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Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206155 Nr: 19803-93.2015.811.0055

 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: GEOVANE BIRCK GIRELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208714 Nr: 973-45.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GECIRA DA PENHA DE JESUS

 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:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 
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último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221280 Nr: 11129-92.2016.811.0055

 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: FABIO APARECIDO MUCUTA

 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:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205463 Nr: 19102-35.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIA RIBEIRO DA LUZ

 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:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 
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eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205468 Nr: 19110-12.2015.811.0055

 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: SILVANIA MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206437 Nr: 19999-63.2015.811.0055

 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: BENEDITO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva
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 Cod. Proc.: 210078 Nr: 2173-87.2016.811.0055

 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: ENY SANTOS OLIVEIRA HANAUER

 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:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208578 Nr: 900-73.2016.811.0055

 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: TERESINHA PEREIRA CHAVES

 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:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209633 Nr: 1839-53.2016.811.0055

 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: REGIANE PAULA DE SOUZA

 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:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 
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URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221274 Nr: 11117-78.2016.811.0055

 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: VALERIA DA SILVA PERES

 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:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221295 Nr: 11154-08.2016.811.0055

 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: EVANGELISTA FERREIRA JARDIM

 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:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 
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carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212357 Nr: 3969-16.2016.811.0055

 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: JOSÉ CARLOS DA SILVA

 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:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212315 Nr: 3906-88.2016.811.0055

 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: ROSA MARIA DOS SANTOS

 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:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)
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Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 202145 Nr: 16480-80.2015.811.0055

 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: NEIDE SCARIN CABERLIM DA SILVA

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205782 Nr: 19416-78.2015.811.0055

 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: ROBERTO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 235 de 785



fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209180 Nr: 1345-91.2016.811.0055

 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: GILMAR ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209918 Nr: 2001-48.2016.811.0055

 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: JOSE APARECIDO DE LIMA

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210997 Nr: 2864-04.2016.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEDRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210091 Nr: 2195-48.2016.811.0055

 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: ROSIMEIRE GIMENEZ PEREIRA

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 227935 Nr: 16641-56.2016.811.0055

 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: FABIANA CRISTINA FURQUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 
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pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 232873 Nr: 21789-48.2016.811.0055

 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: MAURO RAIMUNDO DA ROCHA

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221281 Nr: 11131-62.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO SANTOS SILVA

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 
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URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 222866 Nr: 12339-81.2016.811.0055

 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: JAMILE GIOVANA DA SILVA

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205465 Nr: 19106-72.2015.811.0055

 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: DEBORA GOMES HONORATO DA SILVA

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 
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remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205620 Nr: 19257-38.2015.811.0055

 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: CARLOS AUGUSTO GEROLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208710 Nr: 965-68.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE COSSETIN

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.
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Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 202279 Nr: 16592-49.2015.811.0055

 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: MIRIÃ SATIRO RANGEL

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205487 Nr: 19144-84.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANOELI COLVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205790 Nr: 19430-62.2015.811.0055

 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: RAQUEL SANTUZA SOSTENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 
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OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205856 Nr: 19495-57.2015.811.0055

 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: ADELUCY APARECIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206819 Nr: 20416-16.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA MARIA LARA SOUZA

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 
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coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206152 Nr: 19797-86.2015.811.0055

 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: CÍCERO MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210082 Nr: 2179-94.2016.811.0055

 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: Maria Ozana Ferreira da Silva

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 
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Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209628 Nr: 1829-09.2016.811.0055

 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: RAQUEL DE JESUS SOARES

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 202286 Nr: 16606-33.2015.811.0055

 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: RODINEIA DE FATIMA MACIEL DUTRA

 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:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.
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2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 204651 Nr: 18494-37.2015.811.0055

 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: MARTIDES DE SOUZA LOBO MALACO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221291 Nr: 11150-68.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTON BISPO DOS SANTOS

 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:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221293 Nr: 11152-38.2016.811.0055

 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: LOURDES DIAS PIAU

 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:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206049 Nr: 19631-54.2015.811.0055

 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: MARCIA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205616 Nr: 19249-61.2015.811.0055

 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: ROGER CESAR DE LIMA MANZANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.
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 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 227936 Nr: 16643-26.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL RODRIGUES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 234524 Nr: 355-66.2017.811.0055

 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: NEUZA LENIR FELIPOWITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA NAISER LIMA - 

OAB:22.521-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 
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Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 230702 Nr: 19149-72.2016.811.0055

 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: MARIA RAMOS DE OLIVEIRA

 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:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221300 Nr: 11159-30.2016.811.0055

 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: CLAUDIANO FREIRE BEZERRA

 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:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 
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Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205870 Nr: 19521-55.2015.811.0055

 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: AGNALDO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207083 Nr: 20670-86.2015.811.0055

 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: ELIANE FERONATO

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.
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Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212341 Nr: 3944-03.2016.811.0055

 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: FRANCISCA APARECIDA DE ALMEIDA

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209182 Nr: 1349-31.2016.811.0055

 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: EDINOR DE ASSIS GRAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209635 Nr: 1843-90.2016.811.0055
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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: MARINA DA LUZ PESSOA

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209636 Nr: 1845-60.2016.811.0055

 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: GISLAINE ELOISA GONÇALVES ACUNA

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 230704 Nr: 19153-12.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA CRIS HOFFMANN

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 
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vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221287 Nr: 11143-76.2016.811.0055

 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: MARIA CLEBIA ANDRADE TEIXEIRA ONO

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212477 Nr: 4102-58.2016.811.0055

 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: JOSIANE NOBRES DA SILVA

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 220468 Nr: 10444-85.2016.811.0055

 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: VALDINÉIA ESTEVÃO RAMPIM

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205625 Nr: 19267-82.2015.811.0055

 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: EDILAINE APARECIDA APOLINARIO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 
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se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205846 Nr: 19477-36.2015.811.0055

 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: ADOLAR JORGE RHODEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT, VINICIUS 

DELARCOS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206041 Nr: 19616-85.2015.811.0055

 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: ANGELA REGINA PENSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 
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eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206150 Nr: 19793-49.2015.811.0055

 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: DEVANIRA LOPES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209920 Nr: 2005-85.2016.811.0055

 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: SEBASTIANA RIBEIRO DA SILVA

 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:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209631 Nr: 1835-16.2016.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: ROSALINA DE OLIVEIRA BARROS

 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:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 211000 Nr: 2870-11.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILAINE GUTJAHR

 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:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212476 Nr: 4100-88.2016.811.0055

 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: MARIA SELMA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 
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pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 243731 Nr: 11795-59.2017.811.0055

 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: MARIA ANITA ALVES MOREIRA DA SILVA

 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:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209922 Nr: 2009-25.2016.811.0055

 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: SANDRA CRISTINA SCARANARO DA SILVA

 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:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 
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URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205497 Nr: 19164-75.2015.811.0055

 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: JUCINEIDE DOS SANTOS ZAFFONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 202280 Nr: 16594-19.2015.811.0055

 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: ADÃO GRACIANO DAL MORO

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 
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remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205299 Nr: 18930-93.2015.811.0055

 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: LIZETHE THEREZINHA PSCHEIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206030 Nr: 19596-94.2015.811.0055

 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: INES HANEL VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.
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Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206061 Nr: 19654-97.2015.811.0055

 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: Rubens Augusto de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205534 Nr: 19208-94.2015.811.0055

 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: Carlos Teixeira de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205612 Nr: 19241-84.2015.811.0055

 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: MARCIA DOURADO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 
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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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212305 Nr: 3886-97.2016.811.0055

 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: CLEIDE LOURDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208016 Nr: 448-63.2016.811.0055

 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: ADEMIR MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 
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coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209925 Nr: 2013-62.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAR MARTINS DE 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205126 Nr: 18799-21.2015.811.0055

 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: Carlos Teixeira de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 
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Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205298 Nr: 18928-26.2015.811.0055

 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: NIVALDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205514 Nr: 19194-13.2015.811.0055

 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: SAMARA BORTOLOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.
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2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208325 Nr: 695-44.2016.811.0055

 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: MARIO HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210077 Nr: 2171-20.2016.811.0055

 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: ELZA PEREIRA DA

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205637 Nr: 19291-13.2015.811.0055

 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: CARLOS RENATO LANGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207947 Nr: 399-22.2016.811.0055

 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: SONIA MARIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210999 Nr: 2868-41.2016.811.0055

 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: ELIZABETH DA SILVA SESTARI

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 
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em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 243738 Nr: 11809-43.2017.811.0055

 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: KHRIS BARBOSA GONÇALVES CAPELLARI

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 249694 Nr: 16405-70.2017.811.0055

 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: CUSTÓDIO ROBERTO DE OLIVEIRA

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).
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 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 249695 Nr: 16407-40.2017.811.0055

 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: SALETE MARIA DE FARIAS

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205611 Nr: 19239-17.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIR CAPPELLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 
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nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205825 Nr: 19444-46.2015.811.0055

 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 JOSE DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206148 Nr: 19789-12.2015.811.0055

 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: RAFAEL ALVES HIRAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 
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coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206154 Nr: 19801-26.2015.811.0055

 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: TEREZINHA DAUFENBACH MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205827 Nr: 19448-83.2015.811.0055

 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: EDILEIDE QUEIROZ BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207081 Nr: 20666-49.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA DA LUZ GUEDES RIBEIRO GALHARDO

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 230700 Nr: 19145-35.2016.811.0055

 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: NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 230701 Nr: 19147-05.2016.811.0055

 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: LEILA SANTOS ROMEIRO DE SOUZA

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 
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incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212338 Nr: 3942-33.2016.811.0055

 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: ANTÔNIO JOAQUIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIO CESAR DE NORONHA - 

OAB:15.391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208019 Nr: 450-33.2016.811.0055

 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: CAETANO BETT MANFRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 271 de 785



PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205488 Nr: 19146-54.2015.811.0055

 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: OSWALDO BURGOS EIRAS

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205496 Nr: 19162-08.2015.811.0055

 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: LUCIA DE FATIMA SOUZA ALVES DE MELO PIMENTA

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 
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medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205835 Nr: 19461-82.2015.811.0055

 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: DEVANILDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205639 Nr: 19295-50.2015.811.0055

 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: EVERALDO FERNANDES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 
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procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205613 Nr: 19243-54.2015.811.0055

 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: SILVANECIA GONÇALVES DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208322 Nr: 689-37.2016.811.0055

 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: MIGUEL ANTONIO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 227939 Nr: 16648-48.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FRANCO FELIPPE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 228004 Nr: 16715-13.2016.811.0055

 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: EUNIDES NAZOKEMAIRO

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208713 Nr: 971-75.2016.811.0055

 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: MARIA JOSE BATISTA SOARES MARTINS

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.
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Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209629 Nr: 1831-76.2016.811.0055

 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: REGINA PAULO DA SILVA

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 188887 Nr: 5763-09.2015.811.0055

 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: JAQUELINE VIER CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 
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pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 202282 Nr: 16598-56.2015.811.0055

 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: ELI AMBROSIO DO NASCIMENTO

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209181 Nr: 1347-61.2016.811.0055

 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: MILTON JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 
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admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221271 Nr: 11111-71.2016.811.0055

 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: SINVALDO ALVES DOS SANTOS

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205301 Nr: 18934-33.2015.811.0055

 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: OLIVIO VERONEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.
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Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210087 Nr: 2189-41.2016.811.0055

 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: ERENICE DIAS DOS SANTOS

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 249697 Nr: 16411-77.2017.811.0055

 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: LUCINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 227934 Nr: 16639-86.2016.811.0055

 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: CONCEIÇAO SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 231324 Nr: 19982-90.2016.811.0055

 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: FRANCISCO ANTONIO CANHOTO

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221279 Nr: 11127-25.2016.811.0055

 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: MICHELI KELLER DE FARIA

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 
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Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 184980 Nr: 2632-26.2015.811.0055

 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: SIDINEIS APARECIDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205460 Nr: 19098-95.2015.811.0055

 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: CLARICE FERREIRA LIMA

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 
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último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206435 Nr: 19995-26.2015.811.0055

 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: VAILTON FLORENÇO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208716 Nr: 977-82.2016.811.0055

 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: MARIA ELIZABETE E SILVA

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 
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eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208717 Nr: 979-52.2016.811.0055

 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: ELIZANGELA DA SILVA BRANDÃO

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206575 Nr: 20108-77.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO COSTALONGA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva
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 Cod. Proc.: 228008 Nr: 16723-87.2016.811.0055

 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: MARLEI FERRAZA

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221275 Nr: 11119-48.2016.811.0055

 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: CRISTINA DA SILVEIRA

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221277 Nr: 11123-85.2016.811.0055

 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: SANDRA ALBUQUERQUE

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 
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URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212481 Nr: 4110-35.2016.811.0055

 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: ALZIRETH FRANCISCA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205780 Nr: 19412-41.2015.811.0055

 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: LUCINEIA VICENTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Como a própria inicial não traz informação nesse sentido, intimo a parte 

autora a comprovar a data de ingresso no quadro do serviço público no 

prazo de 10 dias. Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 146810 Nr: 6558-20.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO JUNQUEIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 
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na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$677,50, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso E. Tribunal de Justiça (...)1. O pagamento do tributo na esfera 

administrativa não implica o cancelamento da inscrição em dívida ativa (art. 

26 da Lei 6.830/80), mas o reconhecimento do pedido (art. 26 do CPC), 

sendo devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter procedido à 

liquidação do débito, não o elide do dever de responder pelas despesas 

decorrentes da propositura da demanda, em que pese haver liquidado o 

débito administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. Resulta 

firme do constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos os 

honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem 

julgamento do mérito, devendo as custas, nesse caso, ser suportadas 

pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o 

princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 10/01/2012, Data da publ icação no DJE 

20/01/2012)g.n.Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 10 de agosto de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 151708 Nr: 300-57.2013.811.0055

 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: ANA DE FÁTIMA LEAL MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação de fls. 123/127, bem como o 

Recurso de Apelação de fls. 130/139 são tempestivos. Dessa forma, nos 

termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 041/2016/CGJ, 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora/Apelada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao 

recurso adesivo.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 268292 Nr: 31443-25.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE MÉDICA VIDA E SAÚDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte executada dos termos da petição de fls. 

27/47, para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 180651 Nr: 22591-17.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 145032 Nr: 4686-67.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA TEREZINHA WISNIEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 139008 Nr: 9455-55.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO AMADEU DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 63899 Nr: 5436-45.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 121495 Nr: 626-22.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES GARCIA LOZANO

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 159571 Nr: 8648-64.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURISVALDO CHILES DA ROCHA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 167986 Nr: 8348-68.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO AMPARO LIMA BRAGA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 180073 Nr: 22005-77.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELINA TEODORO 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 123277 Nr: 2317-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652/O, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 151807 Nr: 407-04.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA HELENA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147282 Nr: 7065-78.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOMINGAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias esclarecer sobre a efetiva implantação do 
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benefício sob enfoque, sob pena do feito ser remetido à Instância 

Superior, no estado em que se encontra.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167505 Nr: 7680-97.2014.811.0055

 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: LUCIANA BENTO DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO - 

OAB:17.057, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B/MT

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206585 Nr: 20128-68.2015.811.0055

 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: NEIDE DOMINGOS FERNANDES DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207006 Nr: 20564-27.2015.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA DE SOUZA VOLTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208715 Nr: 975-15.2016.811.0055

 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: LANA CARDOSO RIBEIRO LOURENÇO

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209915 Nr: 1999-78.2016.811.0055

 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: RINALDO LUIZ PELEGRINI

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 
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defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209919 Nr: 2003-18.2016.811.0055

 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: ELIETH APARECIDA NUNES DA SILVA

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209921 Nr: 2007-55.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE ANTONIA DA SILVA

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 
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DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210101 Nr: 2215-39.2016.811.0055

 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: OSVALDO FERREIRA PINTO

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221292 Nr: 11151-53.2016.811.0055

 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: ROSANGELA HERRERO DONINI

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:
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1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 243743 Nr: 11815-50.2017.811.0055

 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: MAIARA GANDOLFI

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 202069 Nr: 16424-47.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DOS SANTOS SOUZA

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 
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provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205875 Nr: 19531-02.2015.811.0055

 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: JANETE ANSCHAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206059 Nr: 19650-60.2015.811.0055

 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: JOSEFA ROSA DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206149 Nr: 19791-79.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT
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 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207068 Nr: 20644-88.2015.811.0055

 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: VANDA JACINTA DE OLIVEIRA

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212838 Nr: 4372-82.2016.811.0055

 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: CLEONICE PACHECO DA SILVA

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.
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Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221285 Nr: 11139-39.2016.811.0055

 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: SHEILA FANTIN BURATI

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221731 Nr: 11478-95.2016.811.0055

 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: EDUARDO DE MOURA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 
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pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 222122 Nr: 11789-86.2016.811.0055

 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: SOFIA NEMESIA TORRICO MENDEZ DUTRA

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 232875 Nr: 21793-85.2016.811.0055

 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: MARILDA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 
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admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 204652 Nr: 18496-07.2015.811.0055

 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: ELIZEU PEREIRA CAMACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208320 Nr: 685-97.2016.811.0055

 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: JOSE CARLOS BARROS SOBRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 297 de 785



Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208321 Nr: 687-67.2016.811.0055

 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: Vicente Rodrigues Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208323 Nr: 691-07.2016.811.0055

 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: FRANCISCO LEWANDOSKI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210089 Nr: 2193-78.2016.811.0055

 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: CELESTE COSTA SOUZA

 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:

 VISTOS etc.
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Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210092 Nr: 2197-18.2016.811.0055

 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: DIDIMO AZEVEDO PAULA

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 211001 Nr: 2872-78.2016.811.0055

 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: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DA SILVA

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 
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Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 211002 Nr: 2874-48.2016.811.0055

 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: JOSE DE GUIA DAS NEVES CONCEIÇÃO

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 220464 Nr: 10438-78.2016.811.0055

 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: VANDREIA ESTEVÃO RAMPIM

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 
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Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 220472 Nr: 10450-92.2016.811.0055

 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: VERA LUCIA FERREIRA ALVES

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205300 Nr: 18932-63.2015.811.0055

 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: LUZIA SANCHES VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.
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Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206018 Nr: 19574-36.2015.811.0055

 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 APARECIDA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206058 Nr: 19648-90.2015.811.0055

 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 PIRES DISPERATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

SERRAPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7255, JULIANO ALBERT SCHMIDT - OAB:16.111-MT

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212478 Nr: 4104-28.2016.811.0055

 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: CLAUDINEIA CALIXTO DA SILVA

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 215600 Nr: 6510-22.2016.811.0055

 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: PEDRO DONIZETI FURQUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 220469 Nr: 10446-55.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO JARA

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 
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síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 228005 Nr: 16717-80.2016.811.0055

 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: JOELDSON MEDEIROS EVANGELISTA

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210085 Nr: 2185-04.2016.811.0055

 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: GILBERTO PERINI

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 
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fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210103 Nr: 2219-76.2016.811.0055

 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: MARIA CARMELITA MEDEIROS

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 184977 Nr: 2630-56.2015.811.0055

 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: NEUZA MARIA DE ALMEIDA TREVIZOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 
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nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205478 Nr: 19126-63.2015.811.0055

 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: ALTAIR RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205619 Nr: 19255-68.2015.811.0055

 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: NADIR SOUZA MEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.
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Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206580 Nr: 20118-24.2015.811.0055

 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: ROGERIO ESTRABIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206710 Nr: 20269-87.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINIRA DE OLIVEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 307 de 785



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209625 Nr: 1823-02.2016.811.0055

 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: MARIA MADALENA DA SILVA

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210088 Nr: 2191-11.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Soares de Oliveira

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 211756 Nr: 3427-95.2016.811.0055

 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: ESLAINE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIO CESAR DE NORONHA - 

OAB:15.391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 
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síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 230699 Nr: 19143-65.2016.811.0055

 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: JOSE APARECIDO CAMPOS

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 243739 Nr: 11811-13.2017.811.0055

 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: LAERCIO JOSE DOS SANTOS

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 
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fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207945 Nr: 395-82.2016.811.0055

 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: IVONE FERREIRA BARBOSA

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212306 Nr: 3888-67.2016.811.0055

 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: SERGIO LUIZ ALVES DE MEDEIROS

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 
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Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212309 Nr: 3894-74.2016.811.0055

 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: LAUDINEIA DOS SANTOS

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212337 Nr: 3940-63.2016.811.0055

 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: ELIZETE GONÇALVES DE ALMEIDA

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 
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presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212342 Nr: 3946-70.2016.811.0055

 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: ADÃO DA SILVA LOPES

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212347 Nr: 3950-10.2016.811.0055

 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: ROSIMEIRE FREIRE DA SILVA

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212358 Nr: 3971-83.2016.811.0055

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVENIZE APARECIDA DIAS SAMPAIO

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 213403 Nr: 4814-48.2016.811.0055

 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: CLAUDIO BRANDÃO CANUSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 219809 Nr: 9761-48.2016.811.0055

 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: VIVIANY KLAUDIA FIGUEIREDO DE ANDRADE

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 
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defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221284 Nr: 11137-69.2016.811.0055

 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: NATÁLIA NUNES DO NASCIMENTO SILVA

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205302 Nr: 18936-03.2015.811.0055

 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: IVANIR JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 
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DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205490 Nr: 19150-91.2015.811.0055

 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: CESAR RODRIGUES BARRINHO

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205513 Nr: 19192-43.2015.811.0055

 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: EDNA MARIA ALVES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:
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1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206577 Nr: 20112-17.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA LUCIA BOLIGON MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221278 Nr: 11125-55.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE FATIMA VICENTINO FREGADOLLI

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 
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provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221297 Nr: 11156-75.2016.811.0055

 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: MARCOS EITI NISHIMURA

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 243740 Nr: 11813-80.2017.811.0055

 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: MARIA BATISTA DE OLIVEIRA MENDONÇA

 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:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854) na data de 197854, sendo certa a legitimidade do mesmo 

em relação aos servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados 

ou não ao sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Agravo de Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206033 Nr: 19602-04.2015.811.0055

 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: HELITON LUIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208579 Nr: 902-43.2016.811.0055

 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: IVETE TERESINHA ZIANI

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209623 Nr: 1819-62.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZES SARAIVA DA SILVA

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 
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servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210086 Nr: 2187-71.2016.811.0055

 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: OSMAR JOSE DO SANTOS

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 220466 Nr: 10440-48.2016.811.0055

 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: SEBASTIÃO DELESPORTE PINHEIRO

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 
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conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 220470 Nr: 10448-25.2016.811.0055

 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: ANDRÉ FERREIRA DO NASCIMENTO

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221299 Nr: 11158-45.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO PEREIRA DA SILVA

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 
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197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 249692 Nr: 16401-33.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL RISSI

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205465 Nr: 19106-72.2015.811.0055

 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: DEBORA GOMES HONORATO DA SILVA

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205620 Nr: 19257-38.2015.811.0055

 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: CARLOS AUGUSTO GEROLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208710 Nr: 965-68.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE COSSETIN

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210099 Nr: 2211-02.2016.811.0055

 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: CLAUDENICE BELINELLO DOS SANTOS

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 
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síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 268918 Nr: 32689-56.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANEJO COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, ELIANE VANCELLI DANTE CUNHA, MAURICIO 

FERNANDO DE OLIVEIRA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 204524 Nr: 18366-17.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENNIO EDER RODRIGUES BRANDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).
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 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 204525 Nr: 18368-84.2015.811.0055

 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: RENATO RAIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205853 Nr: 19489-50.2015.811.0055

 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: BENIRCE DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 
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Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207942 Nr: 389-75.2016.811.0055

 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: SOLANGE COURA RODRIGUES MEZOMO

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207944 Nr: 393-15.2016.811.0055

 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: FERNANDA SOARES DE LIMA

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.
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Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212314 Nr: 3904-21.2016.811.0055

 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: MARGARETE AMORIM CARDOSO BECKER

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212328 Nr: 3930-19.2016.811.0055

 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: NELI RODRIGUES DE SOUZA PESSOA

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 227938 Nr: 16645-93.2016.811.0055

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 326 de 785



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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMULO CEZAR RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 243732 Nr: 11797-29.2017.811.0055

 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: JOICE CRISTIANE WINK

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 249696 Nr: 16409-10.2017.811.0055

 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: TANISE DIETER

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 
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vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 189167 Nr: 5982-22.2015.811.0055

 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: DENILSON WAGNER CAMPAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELVAIR PINTO MAGALHÃES - 

OAB:OAB/MT 16.223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 189371 Nr: 6183-14.2015.811.0055

 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: ILMA FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 194566 Nr: 10559-43.2015.811.0055

 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: IVETE TEREZA ELY SUARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205508 Nr: 19182-96.2015.811.0055

 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: MARLENE TERZINHA DE OLIVEIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 
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se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205621 Nr: 19259-08.2015.811.0055

 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: ZILDA MARIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205776 Nr: 19404-64.2015.811.0055

 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: EDNEIA CAMARGO DA SILVA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 
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procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205792 Nr: 19434-02.2015.811.0055

 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: GILMAR ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205829 Nr: 19450-53.2015.811.0055

 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: JACIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205847 Nr: 19479-06.2015.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: NEUSA MARIA DELLA NORA TRELHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 249693 Nr: 16403-03.2017.811.0055

 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: AURENI RODRIGUES FABIANO

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 8165 Nr: 632-15.1999.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU BACKES, NAIR BACKES, IOLENE 

PEREIRA MENEGAT, ARTHUR KOHLER, VICENTEE LUIZ ZAMBILLO, CELITO 

MENEGAT, VERGINIA CAMILIA ZAMBILLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, ALBINO RAMOS - OAB:3559/MT, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA IUNG DE LIMA - 

OAB:9413, EDMAR LÁZARO BORGES - OAB:2.841-GO, GUSTAVO 

PASSARELLI DA SILVA - OAB:7602, THANIA CHAGAS DOS REIS - 

OAB:14839
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 Vistos,

Preliminarmente à analise do pedido de fl. 355, intime-se o exequente para 

que colacione aos autos cópia atualizada das matrículas dos imóveis em 

que pugna pela penhora, bem como informe a localização dos bens 

móveis indicados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, ante a fundamentação de fls. 367/368, concedo a parte 

executada o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar quanto aos 

cálculos de fls. 358/364.

Com a apresentação de impugnação, oportunize-se manifestação da parte 

contrária, no prazo de 15 (quinze) dias.

Posteriormente, encaminhe os autos conclusos.

À providência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 10930 Nr: 1336-91.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO 

SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, 

MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, ALTAIR MOLOSSI - OAB:OAB/RS 32.161, DANIEL 

ANTONIO ARALDI - OAB:50.831, LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente às fls. 247/248 em desfavor do executado, no 

valor da última atualização nos autos (fl. 249).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 144042 Nr: 3629-14.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. F. DA SILVA COMERCIO DE OCULOS -ME, 

DEBORAH FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente às fls. 231/v em desfavor do executado, no 

valor da última atualização nos autos (fl. 232).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 233474 Nr: 22289-17.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MARIANO KASPRZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDER JOSÉ DA SILVA 

RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Vistos,

Considerando-se o exposto pelo exequente às fls. 88/89, tendo em vista 

que o executado possui expectativa de percebimento de valores em 

procedimento de inventário de sua genitora junto ao Juízo da Segunda 

Vara Cível desta Comarca. Assim, DEFIRO a penhora de eventual crédito 

pertencente ao executado na ação de nº 0005658-95.2016.8.11.0055 – 

cód. 214605, em trâmite na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Neste passo, a penhora deverá respeitar o limite atualizado do débito 

indicado à fl. 93, no valor de R$ 159.082,34 (cento e cinquenta e nove mil, 

oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos), e ser averbada, com 

destaque, nos autos pertinentes ao direito e na presente ação, nos termos 

do art. 860 do CPC, realizando o Juízo da 2ª Vara a intimação do 

executado para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Nestes termos, proceda-se o necessário para cumprimento da medida 

perante o Juízo da 2ª Vara Cível.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 220540 Nr: 10501-06.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE MARIA RAFFAELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEY ROMANO DONADEL 

- OAB:78870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Banco Bradesco Cartões S/A 

em face de Adriane Maria Raffaelli, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 137/140 as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.
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 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil.

Honorários advocatícios como acordado, eventuais custas 

remanescentes, isentas, nos termos do artigo 90, § 3º do Código de 

Processo Civil.

Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, proceda-se 

desde já o cumprimento integral do acordo, arquivando-se posteriormente 

com as anotações e cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224566 Nr: 13859-76.2016.811.0055

 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): GERALDO PEDROSO DOS SANTOS

 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: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Considerando o erro apontado na certificação do trânsito em julgado pelo 

Cartório Judicial, torno sem efeito a decisão que recebeu o cumprimento 

de sentença, determinando a retificação da distribuição do feito que 

converteu em cumprimento de sentença.

Considerando ainda que a Defensoria Pública já foi cientificada do teor da 

sentença de fls. 94/v em 17/08/2018, conforme certificado à fl. 110, 

aguarde-se o transcurso do prazo recursal.

Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos para deliberação e 

recebimento do pedido de cumprimento de sentença.

Sendo interposto recurso, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224546 Nr: 13844-10.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Vistos etc.,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente às fls. 82 em desfavor do executado, no valor 

da última atualização nos autos (fl. 22/25).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 210442 Nr: 2419-83.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA SORAYA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA SEIDEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pela exequente às fls. 89/90 em desfavor da executada, no 

valor da última atualização nos autos (fl. 91).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Não obstante, indefiro o pedido de bloqueio de parte dos proventos da 

executada diretamente à sua fonte pagadora, diante da impenhorabilidade 

do salário, nos termos do art. 833, V, do CPC.

 Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida 

pelo Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 

921, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, 

período em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de 

eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 285171 Nr: 13210-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINI C.S. E REP. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VESPUCIO & CIA LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - OAB:9202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a decisão lançada e publicada no DJE edição 10317 

publicada em 16/08/2018 foi cancelada no sistema. Certifico ainda que em 

razão do ocorrido foi lançada a decisão correta conforme fls. 19, desta 

forma renovo a intimação da parte autora, bem como o prazo para 

proceder a emenda da inicial, conforme decisão abaixo transcrito: Vistos 

etc.,O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz “determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 
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de 15 (quinze) dias”.No caso dos autos, no que tange a caracterização do 

título em duplicata mercantil, cumpre observar que o artigo 2º da Lei nº 

5.474/68, ao dispor sobre os requisitos essenciais do respectivo título, 

estabelece que ?a duplicata conterá o número da fatura, o aceite bem 

como que uma só duplicata não pode corresponder a mais de uma fatura.

 Por sua vez, o artigo 15 do aludido diploma legal prevê ainda que, para 

ser considerada título executivo extrajudicial, a duplicata não aceita deve 

estar, cumulativamente, protestada e acompanhada de documento hábil 

comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria. Além disso, prevê 

a necessidade de que o sacado não tenha, comprovadamente, recusado 

o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos na lei.Assim, 

considerando os defeitos do título em comento, deve o exequente 

emendar o pedido para adequá-lo à via eleita, comprovando o atendimento 

dos requisitos legais ou na impossibilidade, adequar o rito e os pedidos ao 

procedimento apropriado para a cobrança do alegado débito fora da via 

executiva.Posto isso, concedo ao procurador da requerente o prazo de 15 

(quinze) dias, para suprir as faltas apontada, sob pena de 

indeferimento.Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 207144 Nr: 20701-09.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO MARTINS DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Vistos etc.,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente às fls. 74/75 em desfavor do executado, no 

valor da última atualização nos autos (fl. 75v/76).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 178399 Nr: 20524-79.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON WILLIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIRMO BRIGNONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS LOBO BLINI - 

OAB:OAB/SP 272.028, FATIMA APARECIDA ZULIANI FIGUEIRA - 

OAB:OAB/SP 119.384, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT

 Vistos,

Compulsando aos autos, verifica-se que o mesmo encontra-se paralisado, 

aguardando-se manifestação do exequente quanto a certidão de fl. 138, 

para promover o prosseguimento do feito, com a apresentação de planilha 

atualizada do débito e indicação de bens penhoráveis.

Assim, intime-se pessoalmente o exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, promover o regular prosseguimento do feito, nos termos do artigo 

485, §1º, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo sem manifestação do exequente, encaminhe os autos 

conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153011 Nr: 1678-48.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CEZAR MASSAN NICHOLS, RAFAEL 

MASSAN NICHOLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANDOVAL DE MELLO 

FRANCO - OAB:137258, JULIO CRISTIAN LAURE - 

OAB:OAB/SP-155.277, Maria Lucia Vicenty Lozovey Buzato - OAB:PR 

6997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR MASSAN 

NICHOLS - OAB:OAB/MT 11.270, Maria Lucia Vicenty Lozovey 

Buzato - OAB:PR 6997

 Vistos,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO novo pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente às fls. 214/215 em desfavor do executado, no 

valor da última atualização nos autos (fl. 215).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224317 Nr: 13634-56.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO APARECIDO PAULA FREITAS, ROZELI 

SOARES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se o decurso do prazo desde a última realização de 

diligência junto ao sistema Bacenjud e uma vez que o artigo 835 do Código 

de Processo Civil estabelece como prioritária a penhora de dinheiro e 

artigo 854, caput, do CPC, possibilita a utilização de meios eletrônicos para 

o bloqueio deste em depósito ou aplicações financeiras, DEFIRO o pedido 
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de penhora via BACENJUD postulado pelo exequente às fls. 63/64 em 

desfavor do executado, no valor da última atualização nos autos (fls. 

08/12).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275443 Nr: 5351-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMAR SEIFERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente às fls. 45/46 em desfavor do executado, no 

valor da última atualização nos autos (fls. 47/48).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Restando a diligência infrutífera, intime-se o exequente para promover o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, com a indicação de 

bens penhoráveis.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 168285 Nr: 9207-84.2014.811.0055

 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): LUCRÉCIA GRAMULHA MOREIRA

 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: DEBORA CRISTINA MORESCHI 

- OAB:6.800 OSAB-MT

 [...]Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, 

no prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá 

comprovar, se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, 

incisos I e II).Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência.Restando a diligência infrutífera, intime-se o exequente para 

promover o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, com a 

indicação de bens penhoráveis.Quedando-se o exequente inerte, e diante 

da nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil, suspenda-se o 

feito, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, 

pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará 

suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.Decorrido 

o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao feito pelo 

exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do Código de 

Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos 

termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 206145 Nr: 19783-05.2015.811.0055

 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: J. ALVES DE OLIVEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 16.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Vistos,

Considerando-se que a sentença atrribuiu ao requerido apenas 50% das 

custas remanescentes e não 50% das custas antecipadas, indefeiro de 

plano o pedido de cumprimento de sentença eis que se refere a objeto 

estranho ao julgado.

Não sendo paresentados novos requerimentos no prazo de 60 dias, 

proceda-se o arquivamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 138431 Nr: 8833-73.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALFREDO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO RIBEIRO QUERENDO - 

OAB:10452/MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 Vistos.,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Jose Fabio Pantolfi 

Ferrarini em face de Luiz Alfredo Pacheco, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Recebido o cumprimento de sentença foi realizado o pagamento voluntário 

pelo executado. Por conseguinte, foi expedido alvará em favor da 

exequente, intimado para se manifestar permaneceu inerte.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 
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finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174241 Nr: 16099-09.2014.811.0055

 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: IVONETE CHAGAS DE OLIVEIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT, THIESSA ESTEVES LEITE - OAB:18.386/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA MARIA DE ALMEIDA 

SPILLARI - OAB:DF 15.408, LUCIANA ROSA GOMES - OAB:7848-B/MT, 

TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369

 Vistos,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 177193 Nr: 19279-33.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE PEREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED DO ESTADO DO PARANA - 

FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MEDICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT, ULISSES CABRAL BISPO FERREIRA - 

OAB:OAB/PR35097

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Lucineide Pereira de 

Carvalho em face de Unimed do Estado do Paraná – Federação das 

Cooperativas Médicas, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

Considerando-se a inércia do executado, este Juízo determinou a 

realização de bloqueio de valores via sistema Bacenjud às fls. 289/291 

(05/12/2017), o qual restou frutífero, com posterior expedição do Alvará 

Eletrônico n.º 384024-7/2018 (fl. 307).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Preclusas as vias impugnativas e inexistindo outros pedidos das partes, 

determino o arquivamento dos autos com as anotações e cautelas legais.

Eventuais custas finais pelo executado.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 197895 Nr: 13072-81.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA LUCIA SILVA DE MELO, VALDEMAR LUCIO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ERONILDA FERREIRA DE LIMA, 

ESPOLIO DE CICERO FERREIRA LIMA, SUELI FEITOSA, SERGIO RICARDO 

FEITOSA, ROSELI DOS SANTOS, ADMILSON ALVES TEIXEIRA, VANILSON 

NERES DE LIMA, VALTER NERES DE LIMA, RITA LUCIA SILVA DE MELO, 

ADRIANA NERES DE LIMA, VANDO NERES DE LIMA, ANGELICA NERES DE 

LIMA, GRESIANE NERES DE LIMA, MARCELO NERES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - 

OAB:2159/0mt

 Vistos,

Ante o teor da certidão de fl. 189 e com fulcro no princípio da cooperação, 

diligencie-se perante os sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça para 

tentativa de localização de endereço atualizado de Marcello Neris de Lima, 

Angelica Neris de Lima, Gleiciane Neris de Lima, Wanilson Neris de Lima e 

Walter Neris de Lima.

Expeça-se o necessário para promover a citação/intimação dos 

requeridos, inclusive nos endereços indicados pela parte requerente às 

fls. 293/294, para que promovam sua defesa nos autos, manifestando-se, 

inclusive, quanto ao pedido de habilitação de fl. 180.

No mais, cumpra-se a integralidade das determinações de fl. 183.

Posteriormente, encaminhe os autos conclusos para análise do pedido de 

habilitação de fl. 180.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 120309 Nr: 10196-66.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOÃO LUIZ PIZZATO, REJANE MARIA 

BRAUN PIZZATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDIF DO BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA 

S/A GRUPO BNP PARIBAS, BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASQUES SAMPIERI 

BURNEIKO - OAB:6797/MT, TONY HIROTA TANAKA - OAB:10060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ARY FRANCO 

CESAR - OAB:123.514/SP, CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO - 

OAB:11178, GILBERTO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA - OAB:BA 22.772

 Vistos.,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Espolio de João Luiz 

Pizzato em face de Cardif do Brasil Seguros e Previdência S/A Grupo Bnp 

Paribas e BV Financeira S/A Crédito, financiamento de investimento, todos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Praticados vários atos processuais, este Juízo determinou o levantamento 

dos valores bloqueados junto ao sistema Bacenjud em favor da executada 

e os valores pagos voluntariamente em favor do exequente (fls. 331/332), 

sendo expedidos alvarás às fls. 355 e 360/362.

Instadas a se manifestarem, o exequente pugnou pelo arquivamento dos 

autos, visto que cumprida a obrigação (fl. 366).

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 223403 Nr: 12728-66.2016.811.0055

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

 PARTE AUTORA: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A 

GRUPO BNP PARIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOÃO LUIZ PIZZATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ARY FRANCO CESAR - 

OAB:123.514/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL VASQUES SAMPIERI 

BURNEIKO - OAB:6797/MT

 Vistos,

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos.

Na ausência de demais requerimentos, arquive-se o presente feito 

procedendo-se às baixas e as anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225172 Nr: 14399-27.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Recebo os embargos opostos às fls. 177/179 que deverão ser 

processados nos próprios autos, devendo ser observado o procedimento 

ordinário, conforme prevê o artigo 700 e seguintes do Código de Processo 

Civil.

Por conseguinte, intime-se o patrono da parte embargada para apresentar 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias.

Apresentada impugnação aos embargos, voltem-me para as deliberações 

pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 242942 Nr: 11138-20.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCERIO DEFANTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO PATRICK MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO PATRICK 

MONTEIRO - OAB:44038

 Vistos.

Recebo os embargos opostos às fls. 65/69 que deverão ser processados 

nos próprios autos, devendo ser observado o procedimento ordinário, 

conforme prevê o artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, intime-se o patrono da parte embargada para apresentar 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias.

Deverá ainda o embargado manifestar-se quanto a exceção de 

incompetência arguida em sede de preliminar nos embargos, nos termos 

do art. 64 do CPC.

Apresentada impugnação aos embargos, voltem-me para as deliberações 

pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 201781 Nr: 16152-53.2015.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOTARDO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO ANTONIO VIZIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10.074 

OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA 

GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA SAGRADO UCHIDA - 

OAB:OAB/RO 5.255, SERGIO ABRAHÃO ELIAS - OAB:OAB/RO 1.223

 Vistos,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 261593 Nr: 26067-58.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGENIO CUIABA LTDA - MULTICENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIARIOS CANTINHO 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9502/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475, Renato Luiz Gava - OAB:MT0013024O

 Vistos etc.

Cuida-se de ação monitória ajuizada por Oxigênio Cuiabá Ltda – 

Multicenter em face de Transportes Rodoviários Cantinho Ltda, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 88/89 as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil.

Honorários conforme acordado (item 1) e custas remanescentes nos 

termos do artigo 90, §3º do Código de Processo Civil.

Proceda-se o levantamento da caução prestada á fl. 86, consoante item 7 

do acordo.

Com o trânsito em julgado e após nada mais sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 150931 Nr: 11040-11.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO, LILIAN 

MARTA SCHIO BEZERRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAN MARTA SCHIO BEZERRA DUARTE, 

HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Lilian Marta 
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Schio Bezerra Duarte em face de HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, 

objetivando o recebimento de valores arbitrados no acordão de fls. 

293/296.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fl. 324).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pela executada, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 248779 Nr: 15597-65.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO ALVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEY RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Vistos,

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Luciano Alves 

Gomes em face de Ediney Rodrigues, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Em manifestação à fl. 65 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.

Desentranhem-se a nota promissória de fl. 20 anexa à exordial, devendo a 

mesma ser substituída por cópia que será providenciada pelo requerente.

Custas finais pela autora, visto que desiste da ação, nos termos do artigo 

90, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 118429 Nr: 8408-17.2009.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MILTON LOPES DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES ACAMPO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos à execução ajuizado por Espolio de Milton Lopes da 

Silva Junior em face de Sementes Acampo Importação e Exportação Ltda, 

ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fl. 263/267 as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo de execução, na forma dos artigos 924 e 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

Honorários conforme acordado e eventuais custas finais serão arcadas 

pelo executado de acordo com à fl. 266

 Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, proceda-se 

desde já o cumprimento integral do acordo, arquivando-se posteriormente 

com as anotações e cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 214165 Nr: 5371-35.2016.811.0055

 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: DEBORA XAVIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Vistos,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194013 Nr: 10103-93.2015.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DE LIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Vistos,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 63301 Nr: 4807-71.2007.811.0055
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVO FOLLE, VALMOR LUIZ FOLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante a ausência da localização de bens penhoráveis, arquive-se o feito, 

nos termos artigo 921, § 2º, do Código de Processo Civil, o qual poderá 

ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, 

consignando que o prazo da prescrição intercorrente não mais 

conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 181345 Nr: 23423-50.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO, ASSOCIAÇÃO DOS 

ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL ( ASABB)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BALTAZAR ZILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAGIB KRUGER - OAB:4419/O, 

RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT, RODRIGO 

MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, MARCELO SALVI - OAB:40989, RAFAEL 

SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DR. RODRIGO 

MISCHIATTI, PARA MANIFESTAR NOS AUTOS ACERCA DO TEOR DA 

CERTIDÃO ACOSTADA AS FLS. 218, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 266468 Nr: 29449-59.2017.811.0055

 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): JAYSON APARECIDO JOENCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Vistos.

Considerando-se o teor da impugnação apresentada, oficie-se ao Banco 

Santander S/A para que apresente os comprovantes do pagamento dos 

boletos às fls. 55/56, fixando o prazo de 15 dias para resposta.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes e após, 

voltem-me conclusos para sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 193588 Nr: 9788-65.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON LUIZ CRISTALINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/SP: 211.648

 Intimação do autor do alvará eletrônico n. 424197-5/2018 expedido nos 

autos as folhas 338.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139278 Nr: 9744-85.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMAR MUNIZ MALDONADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU LEASING 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: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT-10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

18071-A

 Intimação do requerido do alvará eletrônico n. 427083-5/2018, Benificiário 

João Flavio Ribeiro e Advogados Associados, Valor 12.296,47.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 223853 Nr: 13219-73.2016.811.0055

 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: NOEMIA LORIN DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A, AUTOMOTO 

AUTOMOVEIS E MOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GONÇALVES 

SANTOS - OAB:OAB 421-A, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 Intimação do requerido Banco Itaucard do alvará eletrônico n. 

426421-5/2018, 426422-3/2018, valor R$ 2.148,55, 15.320,46, Benificiário 

João Flavio Ribeiro e Advogados Associados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 209789 Nr: 1959-96.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MENEGUIM TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Intimação do autor do alvará eletrônico n. 427075-4/2018 expedido nos 

autos as folhas 315.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 126449 Nr: 5385-29.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, BANCO JOHN DEERE 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO LUIZ MORBINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Banco John Deere S/A 

e Carlos Alberto de Oliveira em face de Ernesto Luiz Morbini, todos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Considerando-se a inércia do executado, este Juízo determinou a 

realização de bloqueio de valores via sistema Bacenjud às fls. 372 e 40), 

os quais restaram frutíferos, com posterior expedição dos Alvarás 

Eletrônicos n.º 355137-7/2017 (fl. 392), 402980-1/2018 (fl. 434) e 

402983-6/2018 (fl. 435).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e Decido.
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Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Preclusas as vias impugnativas e inexistindo outros pedidos das partes, 

determino o arquivamento dos autos com as anotações e cautelas legais.

Eventuais custas finais pelo executado.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273907 Nr: 4217-11.2018.811.0055

 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: VALCIR TADEU OPOLSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA 747 LTDA, ALFREDO EDSON 

LUSCENTE, MARIA APARECIDA LUSCENTI, HELOISA ROSA LUCENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando as informações prestadas pelo requerente à fl. 78, 

expeça-se o necessário para promover a citação da empresa requerida 

Imobiliária 47 e a intimação do confinante Adriano da Silva Maia, 

procedendo-as as advertências legais.

Renove-se ofício à Procuradoria Geral de Mato Grosso, encaminhando-se 

os dados e os documentos requisitados à fl.73, atentando-se as dados 

fornecidos pelo requerente à fl. 78.

No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 207169 Nr: 20723-67.2015.811.0055

 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: VALDEIR SILVERIO DOS SANTOS, CLAUDIO FREITAS 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MST SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - EPP, 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, JULIO CESAR BRUM DE MATTOS - 

OAB:16.156-MT, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.977, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:5699, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:OAB/SP 299.951, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 Vistos,

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de retificar a 

autuação e distribuição, com a exclusão de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, visto que foi reconhecida sua ilegitimidade 

para integrar o feito, consoante decisão de fls. 546/547.

Consoante à sistemática trazida pelo atual Código de Processo Civil, 

quando da interposição do recurso de apelação (artigo 1.010), os autos 

serão encaminhados ao apelado para apresentação de contrarrazões 

(§1º), e eventualmente ao apelante para contra-arrazoar recurso adesivo 

(§2º).

Cumprida tais diligências, o feito será encaminhado ao Tribunal, 

independentemente do juízo de admissibilidade (§ 3º), o qual terá seu 

trâmite a rigor da segunda instância.

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, para processamento, análise e julgamento da insurgência.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123461 Nr: 2512-56.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLÁVIA PEREIRA 

GUIMARÃES - OAB:105.287 SSP MG, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A, RODRIGO PAIVA DA SILVA - OAB:13750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 [...]Posto isso, por não promover os atos e diligências que lhe competia, o 

exequente abandonou a causa por prazo superior ao previsto em lei, 

mesmo após ser intimado via DJe e pessoalmente, motivo pelo qual JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito da causa, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Nos termos do §2º do 

artigo 485 do Código de Processo Civil, condeno o exequente a efetuar o 

pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.Proceda-se o 

levantamento da restrição perante o sistema Renajud à fl. 311.Publique-se, 

registre-se, intimem-se e se cumpra.Preclusas as vias impugnativas, 

arquivem-se com as cautelas legais.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 239267 Nr: 6797-48.2017.811.0055

 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: ALEXANDRE JOÃO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, ELLEN CRISTINA 

GONÇALVES PIRES - OAB:17603-A

 Vistos,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Alexandro 

João Ribeiro em face de Sky Brasil Serviços Ltda., objetivando o 

recebimento de valores fixados na sentença de fls. 144/146, mantidos 

pelo acórdão de fls. 197/203.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fl. 209).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pela executada, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 118183 Nr: 8177-87.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES CRUZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 
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CRUZADO - OAB:9740-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 Vistos.,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Adhemar Carlos 

Rodrigues Cruzado em face de Açofer Indústria e Comercia Ltda, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Recebido o cumprimento de sentença a executada apresentou 

impugnação alegando excesso à execução. Além disso, juntou planilha do 

valor que entende devido aos autos.

Instado, o exequente concordou com as alegações apresentadas, 

pugnando por nova intimação da executada para pagar a divida.

Por conseguinte, realizado o pagamento voluntário pelo executado, foi 

expedido alvará em favor do exequente, intimado para se manifestar 

permaneceu inerte.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228889 Nr: 17552-68.2016.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COM. E INDUSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI, ANTONIO ANDERSON 

MATIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se o exequente para que informe novo endereço para o 

cumprimento do mandado, no prazo de 15 (quinze) dias, visto que, 

consoante informação prestada pelo Oficial de Justiça à fl. 154, o veículo 

não foi localizado no endereço do mandado e nas mecânicas e 

retificadoras diligenciadas.

Fornecido o endereço, expeça-se o necessário.

Além disso, cumpra-se a integralidade das determinações de fl. 110, 

expedindo-se o necessário para penhora e avaliação dos bens indicados 

à fl. 108, com posterior intimação do executado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 144054 Nr: 3646-50.2012.811.0055

 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): VAGNER MARTINS CALEGARINI

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

OAB:248505/SP, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Certifique o trânsito em julgado da sentença de fl.111/V.

Após, nada sendo requerido pelas partes, no prazo de 30 dias, arquive-se 

o presente feito com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 201082 Nr: 15565-31.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO LUIS BECKER LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - 

OAB:24959/O, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Intimação do autor do alvará eletrônico n. 426434-7/2018 expedido nos 

autos as folhas 150.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 55269 Nr: 4834-88.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Intimação do autor do alvará eletrônico n.424574-1/2018 expedido nos 

autos as folhas 321.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 105389 Nr: 4134-44.2008.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 18303-0, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, WELDER 

GUSMÃ JACON - OAB:18570-B/MT

 Atento ao comando do art. 431 do Código de Processo Penal e art. 42 do 

COJE e, considerando a inexistência de pauta disponível, designo o DIA 22 

DE AGOSTO DE 2018, às 08h30min, para realização do julgamento do réu 

pelo Tribunal Popular, que será realizado no átrio do Fórum.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 283577 Nr: 11927-82.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.VÁRZEA GRANDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA VALADARES SILVA - 

OAB:23270/O

 Autos nº: 11927-82.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 283577.

 Vistos.

1) DESIGNO audiência de interrogatório do réu Welder Ernesto da Costa e 

Silva para o dia 26 de setembro de 2018, às 13h40min, devendo o mesmo 

ser INTIMADO a comparecer neste Juízo devidamente acompanhado de 

advogado, sob pena de revelia.

1.1) REQUISITE-SE o comparecimento do réu junto à Direção do Centro de 

Detenção Provisória.

2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Tangará da Serra, 14 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.: 245965 Nr: 13511-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TITO NUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA APRESENTAR MEMORIAIS 

ESCRITOS , PELO PRAZO DE CINCO (05) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 283951 Nr: 12253-42.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ORTIS ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO RÉU PARA APRESENTAREM 

RESPOSTA A ACUSAÇÃO , NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 213121 Nr: 4615-26.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA INES SANTOS RAPOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA APRESENTAR MEMORIAIS 

ESCRITOS NO PRAZO DE CINCO (05) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 149025 Nr: 8967-66.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TBB, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO RÉU PARA APRESENTAREM 

ALEGAÇÕES FINAIS, NO PRAZO DE CINCO (05)DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 149025 Nr: 8967-66.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TBB, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) Analisando 

atentamente os autos, verifico que nem o Ministério Público e nem a 

Defesa, em momento anterior algum, pugnaram pela realização de estudo 

psicológico junto à vítima, sendo tal determinação sido feita de ofício pelo 

Magistrado antecessor quando do recebimento da denúncia. Pois bem. 

Verifico da informação de fls. 66 que a psicóloga do Juízo informou que a 

vítima não compareceu para o atendimento marcado, contudo, verifico da 

certidão de fls. 62/62 verso que a vítima e sua mãe não foram 

efetivamente intimadas para comparecerem a fim de se entrevistarem com 

a psicóloga, não havendo que se falar em qualquer negativa por parte das 

mesmas, neste sentido. Não obstante isso, a vítima compareceu nesta 

audiência acompanhada de sua mãe e, previamente indagada esta última 

se sua filha fala normalmente acerca dos fatos, ou, se possui algum 

trauma que a impede de conversar a respeito, a Sra. Rosinei respondeu 

que, apesar do transcurso do tempo, a filha relata o que se lembra dos 

fatos e demonstrou receio de, tanto tempo depois, se reinquirir a vítima a 

respeito dos fatos. Diante de tal situação, o Juízo e as partes constataram 

que era possível colher o depoimento da vítima em audiência, diretamente, 

sem a necessidade de intermediação por psicólogo, não havendo 

necessidade de utilização do depoimento especial, ou, depoimento sem 

dano, o que foi feito. Por outro lado, verifico que a vítima teve 

acompanhamento psicológico por psicólogo do CREAS, que foi ouvido 

nesta oportunidade, se tratando da testemunha Euller Jamison Lopes 

Sacramento que, em seu depoimento, relatou tecnicamente a situação 

concreta envolvendo a menor. Ademais, verifico que, pelo depoimento da 

vítima e de sua mãe colhidos nesta audiência, a demora na apuração dos 

fatos e do trâmite processual, fazendo com que nova oitiva da vítima após 

tantos anos causou novo sofrimento à vítima, ao fazê-la relembrar dos 

fatos, configurando a revitimização da mesma. Por outro lado, a 

necessidade vista, pela Defesa, de uma entrevista com psicólogo a fim de 

esclarecer o real motivo da emoção da vítima, ao ser ouvida na Delegacia 

de Polícia e nesta audiência foi bem explicada pelo psicólogo que a 

acompanhou, nesta oportunidade em que foi ouvido como testemunha, que 

relatou tecnicamente o motivo de tal comportamento da vítima após tantos 

anos. Assim, impor mais uma entrevista com psicólogo do Juízo, diverso 

daquele que já acompanhou a vítima pelo CREAS, após tantos anos do 

fato, além de causar a revitimização da vítima, vai contra o princípio da 

proteção integral da criança e do adolescente além do fato de não 

contribuir, em nada, para a busca da verdade real. Por essas razões, 

DISPENSO a realização de nova entrevista com psicólogo junto à vítima, 

REVOGANDO a determinação feita por ocasião do recebimento da 

denúncia. 2) Outrossim, DECLARO ENCERRADA a instrução processual. 

ABRA-SE VISTA ao Ministério Público e, em seguida, à Defensoria Pública, 

para apresentação de memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias, 

cada. 3) Após cumprido o item anterior, façam os autos CONCLUSOS para 

prolação de sentença. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 196027 Nr: 11683-61.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN LENNON DE SOUZA MANUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SOARES MOREIRA - 

OAB:11.124

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) DECLARO 

ENCERRADA a instrução processual. ABRA-SE VISTA ao Ministério 

Público e, em seguida, à Defensoria Pública, para apresentação de 

memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias, cada. 2) Após cumprido 

o item anterior, façam os autos CONCLUSOS para prolação de sentença. 

CUMPRA-SE”.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002016-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON IUNG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 29/10/2018, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001998-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KHETLEEN TEIXEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DUTRA OAB - MT0004470A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELESTIAL ARTEFATOS DE METAIS LTDA - EPP (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 29/10/2018, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001531-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENYWTON MOURAO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUNDHER GOMES DUARTE OAB - RN15334 (ADVOGADO)

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO (REQUERIDO)

JULIANO VIEIRA DE PAULA (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 17/10/2018, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001512-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO OSCAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PECUNIA 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 16/10/2018, às 13h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001548-02.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001548-02.2017.8.11.0055 Autor: José Renato Silva Rodrigues 

Ré: Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: O autor narra que foi negativado em órgão de restrição de 

crédito por ordem da ré, por uma dívida no valor de R$ 468,66 

(quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos), 

conforme prova certidão anexa à inicial. Contudo, afirma que não possui 

esse débito, pois não o contratou. Neste contexto, afirma que a dívida é 

inexistente e a negativação é indevida, devendo ser reparada em dano 

moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito apontado 

no cadastro de restrição. Diante da negativa de contratação, cabe à ré 

demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome da parte autora, 

nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. A ré, em sua contestação, afirma que a parte autora contratou 

seus serviços, porém quedou-se inadimplente. Desse modo, ilustra que a 

inscrição é devida e inexiste dever de compensar no presente caso. 

Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a 

distribuição do ônus probatório in casu, resta controversa a contratação 

pela parte autora dos serviços citados, a responsabilidade por fraude 

perpetrada por terceiros, a negativação decorrente da cobrança dos 

serviços e as consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir 

não assistir razão à parte autora. Com efeito, a ré demonstra nos autos a 

realização do negócio jurídico juntando telas sistêmicas que demonstram a 

contratação dos serviços prestados pela ré, inclusive dando conta de 

renegociações de dívidas de cartão de crédito. Daí concluir, sem maiores 

digressões, pela existência de contrato entabulado e inexistência de 

fraude no presente caso. Logo, demonstrada está a origem do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

nos autos comprovante de pagamento em relação ao débito inscrito, 

legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, resta demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o 

posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu 

nome no cadastro de inadimplentes. Assim, conclui-se que a ré atuou 
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legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. De mais a 

mais, é certo que inexiste dever de indenizar no presente caso, uma vez 

que existe inscrição preexistente por inadimplemento, neste caso, incide o 

entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito: 

Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. É justamente neste 

sentido o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, 

vejamos: [...] Além disso, em se tratando de devedor contumaz, 

negativado com vários registros de dívidas. Aplica-se ao caso a Súmula 

nº 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado direito ao cancelamento”.(Ap 41660/2014, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014) (grifo nosso). [...] A Súmula n. 

385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento - não tem aplicabilidade 

quando o outro apontamento restritivo em nome do autor é posterior. [...] 

(Ap 24196/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017) 

(grifo nosso). É importante ressaltar que a autora não esclarece porque 

razão a inscrição preexistente seria ilegítima. Outrossim, existe processo 

anterior com sentença exarada reconhecendo a higidez de inscrição 

preexistente em nome do autor (Autos n. 1001546-32.2017.8.11.0055). 

Portanto, inexiste distinguishing – enquanto distinção do caso concreto e o 

paradigma adotado nesta decisão (Súmula 385 do STJ) –, isto porque os 

fundamentos do enunciado citado se adequam perfeitamente ao caso 

posto. É dizer, havendo inscrição anterior devida inexiste ofensa à honra 

subjetiva do devedor, embora seja possível cancelamento da inscrição 

posterior no caso desta ser indevida. No que tange a notificação prévia de 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta 

é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, portanto, foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

da parte autora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, contido na inicial. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 16 de agosto de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 16 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PIRES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Autos n. 1000649-67.2018.8.11.0055 Autor: Francisco Pires de Carvalho 

Ré: Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: O autor narra que foi negativado em órgão de restrição de 

crédito por ordem da ré, por uma dívida no valor de R$ 111,97 (cento e 

onze reais e noventa e sete centavos), conforme prova certidão anexa à 

inicial. Contudo, afirma que não possui esse débito, pois não o contratou. 

Neste contexto, afirma que a dívida é inexistente e a negativação é 

indevida, devendo ser reparada em dano moral. Bem como pleiteia a 

declaração de inexistência do débito apontado no cadastro de restrição. 

Diante da negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a regularidade 

da dívida constituída em nome da parte autora, nos termos do art. 373, II do 

CPC, porque inviável a produção de prova negativa. A ré, em sua 

contestação, afirma que a parte autora contratou seus serviços, porém 

quedou-se inadimplente. Desse modo, ilustra que a inscrição é devida e 

inexiste dever de compensar no presente caso. Analisando o acima 

narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus 

probatório in casu, resta controversa a contratação pela parte autora dos 

serviços citados, a responsabilidade por fraude perpetrada por terceiros, 

a negativação decorrente da cobrança dos serviços e as consequências 

daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir não assistir razão à parte 

autora. Com efeito, a ré demonstra nos autos a realização do negócio 

jurídico juntando telas sistêmicas que demonstram a contratação dos 

serviços prestados pela ré. Daí concluir, sem maiores digressões, pela 

existência de contrato entabulado e inexistência de fraude no presente 

caso. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua 

de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte 

autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, 

na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento em relação ao débito inscrito, legítima se mostra a cobrança 

por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça 

do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do 

Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de 

telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a 
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inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, resta demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o 

posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu 

nome no cadastro de inadimplentes. Assim, conclui-se que a ré atuou 

legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. No que 

tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, 

é oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto, foge da alçada da 

ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na inicial. Sem 

custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 16 de agosto de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 16 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000197-57.2018.8.11.0055 Autor (a): Ananias Carlos da Silva 

Ré (u): Banco Bradescard S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a parte autora foi negativada por ordem da 

ré por uma dívida no valor de R$ 109,63 (cento e nove reais e sessenta e 

três centavos), como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. 

Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a dívida 

em questão por não ter contratado com a ré, razão pela qual a inclusão de 

seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, sofreu danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra 

nos autos (cf. documentos anexos à contestação) a realização do 

negócio jurídico juntando cópia do contrato de renegociação de débito 

entabulado entre as partes devidamente assinado pela parte autora 

(assinatura idêntica a juntada ao petitório inicial, sublinhe-se). Método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica. Consigno que é despicienda a produção de prova 

para analisar a equivalência das assinaturas constantes nos documentos 

arrolados na inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto porque estas 

são semelhantes a olho nu. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal 

de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu 

conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra 

circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Assim, sem maiores digressões, comprova-se a existência 

de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se a 

existência de fraude no presente caso. Neste diapasão, reputo ser 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando apurar 

se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou 

não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua 

de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte 

autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, 

na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento, legítima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é 

o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 
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(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. No 

que tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito, é oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto, foge da alçada da 

ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) Por fim, ainda, analisando as provas trazidas 

pela parte autora e as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a 

litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração da 

verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Ademais, 

opino por reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por 

conseguinte, condena-la ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da 

Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 15 de agosto de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 15 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] ENUNCIADO 136 – 

O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação 

ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização 

nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001458-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DE SOUZA (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)

 

Autos n. 1001458-57.2018.8.11.0055 Autor (a): Alex Junior de Souza Ré 

(u): Vivo S/A PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora não compareceu 

à sessão de conciliação (cf. ID 14307057), embora tenha sido 

devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 16081746 e 16081747). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 14 de agosto de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 14 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 

– O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001520-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA CARLA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001520-97.2018.8.11.0055 Autor (a): Diana Carla dos Santos da 

Silva Ré (u): Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimentos em Direitos 

Creditórios não Padronizados PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. ID 14442752), embora tenha 

sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 16129630 e 16129631). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 14 de agosto de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 14 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 

– O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001521-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA CARLA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001521-82.2018.8.11.0055 Autor (a): Diana Carla dos Santos da 

Silva Ré (u): Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados NPL - I PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora não 

compareceu à sessão de conciliação (cf. ID 14448367), embora tenha 

sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 16129620 e 16129621). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 14 de agosto de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 14 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 

– O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-19.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOANA KATIELE GAZANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT0011276A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000357-19.2017.8.11.0055 Exequente: DU-CEU Indústria e 

Comércio de Moda Intima Ltda. – EPP Executada: Loana Katiele Gazana 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. O exequente renunciou ao seu crédito (cf. ID n. 

14289802). Portanto, necessário é a extinção do presente feito. 5. Ex 

positis, diante da renúncia pela parte exequente, opino por julgar extinto o 

processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. IV, 

do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 14 de agosto de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 14 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VADINILZA RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000750-07.2018.8.11.0055 Autora: Vadinilza Ribeiro da Costa 

Ré: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. PROJETO DE 

SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. A parte autora não compareceu à sessão de conciliação 

(cf. ID 14512394), embora tenha sido devidamente intimada para o ato (cf. 

ID n. 15274500 e 15274501). É importante esclarecer que o 

comparecimento pessoal da parte ou do preposto da pessoa jurídica em 

audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste 

contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: 

“extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Logo, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, 

com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino 

por condenar a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo 

pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o débito anotado à margem da 

distribuição. A renovação da ação dependerá do prévio depósito das 

custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo se já houver sido 

deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 14 de agosto de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 14 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001644-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DOS SANTOS TRAVAGINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Autos n. 1001644-80.2018.8.11.0055 Autor: Bruno dos Santos Travagini 

Ré: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a parte autora 

requereu a desistência do feito (cf. Id. n. 14531015). O pleito é 

perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte 

autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, 

nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 14 

de agosto de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 
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para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 14 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença. [2] 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001737-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001737-43.2018.8.11.0055 Autor: Adilson Carlos da Silva Réu: 

Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a parte autora 

requereu a desistência do feito (cf. Id. n. 14539455). O pleito é 

perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte 

autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, 

nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 14 

de agosto de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 14 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença. [2] 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.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000819-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLENI LURDES DO AMARAL WIEDERKEHR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT0009183A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZA MARA ROSA GALLEGO (REQUERIDO)

NIVALDO APARECIDO GALLEGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000819-73.2017.8.11.0055 Reclamante: CLENI LURDES DO AMARAL 

WIEDERKEHR Reclamados: NIVALDO APARECIDO GALLEGO e ELIZA 

MARA ROSA GALLEGO PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento 

antecipado do feito. Ademais, presentes os pressupostos de constituição 

e de validade do processo, bem como as condições da ação, e não 

havendo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em que alega a parte autora ter 

celebrado contrato de locação com o primeiro requerido, sendo a segunda 

requerida fiadora. Aduz que o contrato originário tinha como prazo de 

vigência 01/03/2012 a 28/02/2013 e que após esta data o contrato foi 

renovado automaticamente, vigorando até 28/02/2016. Aduz que desde 

outubro de 2013 até 28/02/2016 o primeiro requerido efetuava o 

pagamento do aluguel de forma parcial, pois não incluía a variação do 

IGP-M, previsto no contrato. Requer a condenação dos promovidos no 

pagamento dos valores pendentes. Os promovidos apresentaram defesa 

requerendo preliminarmente a inépcia da inicial, pois teria a promovente 

apresentado como único demonstrativo de débito o valor dos reajustes de 

aluguel, motivo pelo qual seria impossível fazer defesa sem saber que 

valor estaria sendo cobrado a titulo de aluguel bem como qual o exato 

valor a titulo de juros multa e honorários. No mérito requer “seja julgado 

improcedente os pedidos da autora, haja vista que não há qualquer débito 

inadimplente a titulo de aluguel, conforme será devidamente comprovado 

em audiência de instrução.” A priori deixo de acolher a preliminar arguida, 

pois não se enquadra a petição inicial nos termos do Art. 330, § 1º, tendo 

a narração dos fatos uma conclusão lógica e pedidos compatíveis entre si, 

razão pela qual passarei a análise do mérito. No mérito entendo que razão 

assiste a parte autora, afinal como a contestação foi apresentada de 

forma extremamente genérica, carecendo de argumentos e documentos 

que contrariem as alegações da parte autora, estes se tornaram 

incontroversos, razão pela qual necessário se faz a procedência da ação. 

A jurisprudência é neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – 

TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE NÃO 

CUMPRIMENTO DO REGRAMENTO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DO PEDIDO – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A 

CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, CPC – 

SENTENÇA MANTIDA NESTE TÓPICO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS – PROVA DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – 

CONTRATO – EXCEPCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS E MORAIS 

CONFIGURADOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MODIFICAÇÃO – 

AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – RESPONSABILIDADE TOTAL DO 

OFENSOR. Recursos conhecidos, desprovido da instituição financeira, 

provido parcialmente do autor.1. O processo civil impõe ao réu, não 

apenas, formalmente, anotar que não houve o descumprimento contratual. 

A contestação deve ser especifica e não genérica. Comprovando o autor 

que cumpriu toda solenidade para a efetivação da transferência de 

titularidade do crédito, impõe-se manter a sentença de primeiro grau que 

assim determinou em ação de obrigação de fazer.2. Comprovado nos 

autos que, em face do descumprimento de sua obrigação de anotar a 

substituição, causou danos materiais ao autor da ação, deve a instituição 

financeira responder pelos danos materiais alegados e comprovados com 

a inicial. Danos materiais materialmente comprovados.3. Em regra geral, 

descumprimento contratual não gera danos morais por se tratar de fato 

previsível e do cotidiano. Como exceção, no caso em apreço, o 

descumprimento pelo banco, em não proceder à substituição da 

titularidade, embora sendo caso extraordinário, escapou do terreno da 
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previsibilidade e causou transtornos emocionais ao autor da demanda e, 

neste contexto, impõe-se lesão a seu valor imaterial, in ré ipsa. 4. 

Demonstrado a existência de violação do direito material, de rigor impõe a 

condenação do ofensor em danos morais que devem ser fixados com 

razoabilidade e proporcionalidade. O fato de o autor ter sugerido valor 

maior e ser este valor minorado, não impõe a aplicação de sucumbência 

reciproca e sim vitória total do autor, dentro do enunciado 326 do c. STJ.5. 

A correção monetária, aplicando-se o INPC deve ser apurada a partir do 

julgamento do recurso pelo Tribunal. Os juros de mora, em se tratando de 

relação negocial, devem ser aplicados a partir da citação válida.6. Saindo 

vencedor o autor, impõe-se modificação da condenação para compelir a 

parte vencida ao pagamento total dos custos do processo e honorários 

advocatícios, com a adequação necessária. Em sendo sentença petitória 

(obrigação de fazer) c/c condenatória (danos materiais e morais), de rigor 

se impõe a aplicação da verba honoraria sobre o valor atualizado da 

causa, dentro dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Fixado em valor máximo, não se fala em honorários recursais. (Ap 

125913/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

01/12/2017) Assim, tem-se devido pelos reclamantes o valor de R$ 

8.972,67, referente aos valores pendentes de pagamento em virtude do 

contrato de locação firmado em 01/03/2012 e que fora renovado até 

28/02/2016. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO POR JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, condenando-se 

os reclamados NIVALDO APARECIDO GALLEGO e ELIZA MARA ROSA 

GALLEGO a pagar à reclamante CLENI LURDES DO AMARAL 

WIEDERKEHR o valor de R$ 8.972,67, acrescido de juros de mora, a base 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária 

pelo INPC a incidir desta data. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 31 de julho de 2016. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 31 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001908-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TAINA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA OAB - MT0012107A (ADVOGADO)

RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO OAB - PR34002 

(ADVOGADO)

ELIO MIGUEL DA SILVA OAB - MT24594/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

SANDRO ROBERTO RODRIGUES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001908-97.2018.8.11.0055 Autora: Tainá Barbosa da Silva Réu: 

Banco Santander S/A e Outros. DECISÃO: 1. RELATÓRIO: Dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Nos termos do art. 292, II do CPC[5], 

verifica-se que o valor da causa deve ser o correspondente ao valor do 

ato jurídico ao qual se pede declaração de inexistência. E, no presente 

caso, a parte autora deu o valor de R$ 125.710,71 (cento e vinte e cinco 

mil e setecentos e dez reais e setenta e um centavos), valor referente ao 

contrato de financiamento que supostamente foi realizado por terceiros, 

que supera o valor de alçada dos Juizados Especiais. Logo, não pode a 

ação ser processada perante esse Juizado Especial Cível, como 

estabelece o artigo 3º, inciso I da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 3º O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as 

causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; Assim 

sendo, este Juizado Especial Cível não tem competência para o julgamento 

do conflito, motivo pelo o qual o processo comporta extinção sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51 da Lei nº 9.099/95. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino declarar a INCOMPETÊNCIA deste 

Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento da causa em 

questão, e, com fundamento no artigo 51, §1º, julga-se extinto o presente 

feito, sem resolução de mérito, determinando seu consequente 

arquivamento. Sem custas, diante do que estabelece o art. 54, da Lei nº 

9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 02 de agosto de 2018. Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 02 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] Art. 292. O valor da causa constará da 

petição inicial ou da reconvenção e será: [...] II - na ação que tiver por 

objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, 

a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte 

controvertida;

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001495-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CLAUDINO GONCALVES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO)

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. ALEGRINI VEICULOS - ME (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001495-84.2018.8.11.0055 Autor: Ronaldo Claudino Gonçalves 

Eireli – ME Ré: L.A. Alegrini Veículos – ME PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a ré não se não se fez presente à audiência de 

conciliação realizada na data de 30 de julho de 2018, às 08h30m (cf. ID n. 

14431401), apesar de ter sido cientificado da existência da ação (cf. ID n. 

13866451) e, consequentemente, da audiência de conciliação. Neste 

diapasão, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “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”. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré L.A. 

Alegrini Veículos – ME. A revelia é ato processual que produz vários 

efeitos, entre eles a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela 

parte autora, presumem-se verdadeiros os fatos alegados no pedido 

inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do julgador. Ou seja, a 

revelia não implica em procedência automática do pedido inicial. Todavia, 

não tendo a ré contestado o feito, apresentado manifestação ou 

comparecido em audiência, e havendo verossimilhança das alegações do 

autor, reputo no presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, 

na forma do art. 344 do CPC. Pois bem. Afirma a parte autora que é 

credora da ré do valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)[5], 

decorrentes da prestação de serviços publicitários inadimplidos (cf. 

contrato anexo à petição inicial em ID n. 13547593). Por tal razão, requer a 

parte autora que seja julgado procedente o pedido da presente ação para 

condenar a ré ao pagamento quantia acima citada. Com efeito, a 

presunção de veracidade decorrente da não apresentação de defesa por 

parte da ré, somada aos documentos constantes dos autos, implicam na 

procedência do pedido, pelo que é a parte autora credora da quantia 

citada, impondo-se o pagamento por parte da ré, sob pena de 

enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. 

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, opino JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO 

contido na inicial, condenando-se a ré ao pagamento de R$ 4.800,00 

(quatro mil e oitocentos reais), que deverão ser acrescidos de juros de 

mora (simples), a base de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC a incidir da data do vencimento de cada 

mensalidade. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se 

a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 03 de agosto de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 03 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] Montante não 

atualizado e sem incidência de juros legais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN HENRIQUE DE AZEVEDO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Autos n. 1000799-48.2018.8.11.0055 Autor (a): Luan Herique de Azevedo 

Cardoso Ré (u): Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a 

parte autora requereu a desistência do feito (cf. ID n. 14773602). O pleito 

é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte 

autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, 

nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 17 

de agosto de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 17 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença. [2] 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Autos n. 1000798-63.2018.8.11.0055 Autor (a): Julio Cezar Lima de 

Almeida Ré (u): Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. ID 14774083), embora tenha 

sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 15184881 e 15197083). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 17 de agosto de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 17 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 

– O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000186-28.2018.8.11.0055 Autor (a): Edivaldo dos Santos 

Junior Ré (u): Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. ID 14776776), embora tenha 

sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 14502370 e 14502371). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 17 de agosto de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 17 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 

– O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001618-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPER ROSA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OZEIAS FERNANDES ALVES (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001618-82.2018.8.11.0055 Autor (a): Temper Rosa Indústria de 

Vidros Ltda. - ME Ré (u): Ozéias Fernandes Alves PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a ré não se não se fez presente à audiência de 

conciliação realizada na data de 13 de agosto de 2018, às 16h00m (cf. ID 

n. 14706257), apesar de ter sido cientificado da existência da ação (cf. ID 

n. 14159869) e, consequentemente, da audiência de conciliação. Neste 

diapasão, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “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”. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré Ozeias 

Fernandes Alves. A revelia é ato processual que produz vários efeitos, 

entre eles a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte 

autora, presumem-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do julgador. Ou seja, a revelia 

não implica em procedência automática do pedido inicial. Todavia, não 

tendo a ré contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido 

em audiência, e havendo verossimilhança das alegações do autor, reputo 

no presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do 

art. 344 do CPC. Pois bem. Afirma a parte autora que é credora da ré do 

valor de R$ 1.810,00 (mil oitocentos e dez reais)[5], decorrentes da venda 

de produtos (cf. contrato anexo à petição inicial). Por tal razão, requer a 

parte autora que seja julgado procedente o pedido da presente ação para 

condenar a ré ao pagamento quantia acima citada. Com efeito, a 

presunção de veracidade decorrente da não apresentação de defesa por 

parte da ré, somada aos documentos constantes dos autos, implicam na 

procedência do pedido, pelo que é a parte autora credora da quantia 
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citada, impondo-se o pagamento por parte da ré, sob pena de 

enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. 

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, opino JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO 

contido na inicial, condenando-se a ré ao pagamento de R$ 1.810,00 (mil 

oitocentos e dez reais), que deverão ser acrescidos de juros de mora 

(simples), a base de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e 

correção monetária pelo INPC a incidir da data do vencimento da 

obrigação. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 16 de agosto de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 16 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] Montante não 

atualizado e sem incidência de juros legais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MARCOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA GABRIELA KNOPF DOS SANTOS SILVA OAB - MT0020648A 

(ADVOGADO)

TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN OAB - MT0019039S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001437-18.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001615-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELESBAO VITOR DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

Certifico o trânsito em julgado da sentença. INTIMO a Parte Reclamante 

para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001613-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KENNED JESUS VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIARA CRISTINA DEBO OAB - MT0021783A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001605-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDJANIO TEOTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010350-35.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMIEW CARVALHO SOUZA OAB - MT0019239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Certifico que, apesar de intimada, para devolução do valor levantado no id 

11440398, conforme determinação do id 14314873, a Parte Exequente não 

se manifestou nos autos. INTIMO a Parte Executada para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010399-08.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA LORENZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA ALINE DOS SANTOS MARTINS (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora, por meio de seu procurador, para requerer o 

entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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E. M. D. S. (REQUERENTE)

M. M. D. S. (REQUERENTE)

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ELAINE CRISTINA MIGUELETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

FERNANDA RIBEIRO BRANCO OAB - RJ126162 (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000549-15.2018.8.11.0055 Autor: Josemar Carmerino dos 

Santos e Outros. Ré: Gol Linhas Aéreas S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. 

Relatório: Dispensado, com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. 

Fundamentação: Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, é necessário acolher a preliminar de 

mérito suscitada pela parte ré. Não há dúvidas de que os autores Eduardo 

Mantovani dos Santos e Mariana Miguelete dos Santos são menores de 

idade, razão pela qual não podem ser parte em ação que tramita pelo rito 

sumaríssimo, conforme dispõe expressamente o art. 8º da Lei 9.099/95[5]. 

Deste modo, em relação a estes, é necessário a extinção sem análise 

meritória. Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, e inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. No 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto são aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Inclusive no que toca a 

inversão do ônus probatório, conforme art. 6º, inc. VIII do CDC, a qual 

defiro por verificar a hipossuficiência da parte autora no presente caso. 

Pois bem, os autores pleiteiam o pagamento de compensação por danos 

de ordem moral decorrente da falha na prestação do serviço, tanto pelo 

oferecimento inadequado de suporte a portador de necessidades 

especiais, quanto pelo oferecimento tardio de apoio logístico decorrente da 

perda de conexão. Afirmam os autores que o atraso no oferecimento de 

locomoção especial para o autor Sr. Josemar Carmerino dos Santos 

(portador de necessidades especiais) teria ocasionado a perda da 

conexão do voo com destino final em Cuiabá-MT, em 19 de janeiro de 

2018, fato que ocasionou a remarcação do citado voo para o dia seguinte 

ao originariamente previsto. Além disso, ilustram que o oferecimento de 

acomodação e alimentação foi realizado tardiamente, situação que majorou 

a situação desagradável que vivenciaram. A ré, ao seu turno, afirma que 

não possui responsabilidade pelo atraso na referida conexão, uma vez 

que esse fato teria decorrido de alterações climáticas imprevisíveis, fato 

que não seria de sua alçada e obstaria a compensação pelos danos 

suportados pela autora. Em que pesem as alegações desta última, reputo 

existir razão aos autores. De fato, os documentos juntados na inicial 

confirmam a versão dos autores de que houve atraso na conexão (o que 

acarretou o atraso de mais de sete horas em relação ao horário previsto 

de chegada ao destino final). Bem como, houve alteração unilateral do 

horário do voo de volta para o dia seguinte ao previamente contratado. 

Ademais, a empresa ré não impugna especificadamente os fatos narrados 

pelos autores (especialmente no que toca a falha na prestação de apoio 

ao portador de necessidades especiais), razão pela qual estes são 

presumidos verdadeiros, na forma do art. 341 do Código de Processo Civil. 

Assim, resta incontroverso que houve falha na prestação de serviço no 

presente caso, uma vez que a negligência da empresa ré em fornecer 

apoio ao portador de necessidades, de forma prioritária, ocasionou a 

perda da conexão e, consequentemente, o atraso do voo (que apenas foi 

concluído no dia seguinte ao contratado). O que se verifica é que a ré 

deixou de cumprir o contrato de transporte na forma inicialmente 

estipulada, de modo injustificado, porque a negligencia na prestação de 

serviços ao portador de necessidades especiais (previamente informada) 

denota falha na prestação deste serviço, sendo a causa preponderante 

do efeito cascata descrito nos autos (perda do trecho final do voo). De 

mais a mais, não há comprovação idônea de que o atraso derivou das 

condições climáticas do local[6], motivo pelo qual inexiste excludente de 

responsabilidade. Neste sentido, mutatis mutandis, colhem-se as decisões 

abaixo transcritas: RAC – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE 

REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO PELA 

COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

PREJUÍZOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS 

CARACTERIZADOS – PROVA DA EXISTÊNCIA DO DANO – 

DESNECESSIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por 

parte da companhia aérea em razão do cancelamento do voo, cabível 

indenização por dano moral, em decorrência dos constrangimentos 

causados ao consumidor. O quantum indenizatório deve atender aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso 

na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o 

enriquecimento injustificado. (Ap 66676/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado 

no DJE 10/08/2015) (grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO 

NACIONAL – CANCELAMENTO DE VÔO – IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DA VIAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

CARACTERIZADA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL DEVIDO 

– RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE 

COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A empresa transportadora está adstrita ao cumprimento de 

suas obrigações contratuais. Se da inobservância desse dever 

sobrevieram transtornos ao passageiro, torna-se cabível a indenização. A 

responsabilidade das empresas de transporte aéreo é objetiva (art. 14 do 

CDC), somente podendo ser elidida por culpa exclusiva da vítima, fato de 

terceiro desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior, o que não 

ocorreu na hipótese. Ao realizar o serviço para qual se prestou, a 

empresa de transporte aéreo assume os riscos inerentes às falhas do 

seu serviço, como atrasos e cancelamentos injustificados dos voos, 

devendo indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais 

prejuízos. Dano moral é aquele causado injustamente a outrem, que não 

atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida 

injustamente a outrem com reflexo perante a sociedade, sendo, este, 

presumido, no caso de falha no cumprimento de contratos de transporte 

aéreos. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que 

não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade 

para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e 

desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual 

natureza. É devida a restituição dos valores não reembolsados, 

despendidos com a passagem aérea não utilizada em decorrência de 

cancelamento injustificado de voo, na forma simples, já que a situação 

apresentada não se enquadra na hipótese do art. 42, parágrafo único, do 

CDC. (Ap 144186/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/04/2014, Publicado no DJE 10/04/2014) (grifo 

nosso). Neste diapasão, como dito, está caracterizada a falha na 

prestação de serviço da parte adversa, portanto deve ser a ré 

responsabilizada na reparação de danos existentes, nos termos do artigo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 354 de 785



14, do Código de Defesa do Consumidor, que diz: “o fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. A responsabilidade é objetiva, 

somente sendo afastada quando comprovado que uma vez prestado o 

serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva da vítima ou de terceiro 

(§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), do que não se desincumbiu. O dano 

moral a ser reparado é puro, pois atingiu direito de personalidade, a honra 

subjetiva da pessoa. Outrossim, a impotência do consumidor às práticas 

usuais do fornecedor, como no caso em tela, causam mais do que mero 

dissabor, trazendo sentimento de angustia, ansiedade e humilhação. 

Referida conduta não é correta, e deve ser reprimida, porque fere os 

deveres contratuais anexos ou laterais de conduta, “que são deveres 

inerentes a qualquer negócio, sem necessidade de previsão no 

instrumento. Entre eles merecem destaque o dever de cuidado, o dever de 

respeito, o dever de lealdade, o dever de probidade, o dever de informar, 

o dever de transparência, o dever de agir honestamente e com 

razoabilidade”. Assim, é inequívoco que a ré violou a boa-fé objetiva, 

trazida pela legislação consumerista para dar equilíbrio às relações 

contratuais entre consumidores e fornecedores (art. 4º, inc. III do CDC). 

Dito isso, deve compensar os danos morais sofridos pelos autores (Sr. 

Josemar e Sra. Elaine), cuja prova é dispensada, pois presumida. 

Configuram-se in re ipsa, isto é, decorrem dos transtornos, preocupações 

e aborrecimentos causados pelo evento, prescindindo de provas[7]. Posto 

isso, considerando-se as circunstâncias do caso, a condição econômica 

das partes, o caráter pedagógico da condenação, entendo que o valor R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais a ser pago pela parte ré, 

a cada um dos autores supracitados, é justo. 3. Dispositivo: Ante o 

exposto, opino declarar a INCOMPETÊNCIA deste Juizado Especial Cível 

para o processamento e julgamento da causa em questão, em relação aos 

menores (Eduardo Mantovani dos Santos e Mariana Miguelete dos Santos) 

e, com fundamento no artigo 51, §1º, julgar extinto o presente feito, sem 

resolução de mérito, determinando seu consequente arquivamento. Noutro 

diapasão, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a cada um dos demais autores (Sr. Josemar Carmerino dos Santos 

e Sra. Elaine Cristina Miguelete), a título de danos morais, sobre o qual 

incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, 

por se tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária, pelo 

INPC, a partir do arbitramento. Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 

9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se extinto o feito, com 

julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 17 de agosto de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 17 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por 

esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. (grifo 

nosso). [6] ATRASO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS NÃO 

COMPROVADAS. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa 

do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo 

a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo 

do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos 

e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. Não 

tendo a recorrida comprovado que o atraso do voo ocorreu em razão de 

caso fortuito ou força maior, mantém-se o reconhecimento da 

responsabilidade civil. O quantum indenizatório que atende aos critérios da 

razoabilidade e da proporcionalidade deve ser mantido. Recurso não 

provido. [...] (Procedimento do Juizado Especial  Cível 

417406420148110001/2015, Turma Recursal Única, Julgado em 

20/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015) (grifo nosso). [7] APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS GERADO POR 

ATRASO DE VOO – RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO PRESUMIDO - 

VALOR REPARATÓRIO - CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Em casos de descumprimento do 

contrato de transporte aéreo, deve o transportador responder 

objetivamente pelos danos morais decorrentes do atraso do vôo, nos 

termos do artigo 14 do CDC. Os danos morais configuram-se in re ipsa, 

isto é, decorrem dos transtornos, preocupações e aborrecimentos 

causados evento, prescindindo de provas. O valor da indenização por 

danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da 

razoabilidade, proporcionalidade e moderação, levando-se em conta a 

situação financeira das partes. (Ap 44205/2015, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, 

Publicado no DJE 18/09/2015) (grifo nosso).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001699-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DA SILVA PRESTACAO DE SERVICO EM SEGURANCA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

 

Em razão da manifestação do Executado, INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000891-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEUCE ALVES SANTIAGO (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para manifestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001475-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO (ADVOGADO(A))

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ART FRIOS COMERCIO DE LATICINIOS E FRIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Analisando a petição inicial, verifica-se que os documentos 

juntados são de pessoa estranha ao feito. Assim, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo 10 dias, trazer aos autos os documentos relevantes 

a instrução do processo, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010765-81.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

CRISTIANE SATTLER GHISI (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LARI PAULO WEIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Tendo em vista que o reclamado não foi localizado nos 

endereços fornecidos nos autos, DEFIRO o petitório constante no ID 

14702131. Promovo neste ato diligências junto ao sistema INFOJUD para 

localização de seu endereço atualizado. Com o resultado da pesquisa 

(que indicou o mesmo endereço constante nos autos - extrato anexo), 

manifeste-se a reclamante, requerendo o que entender cabível, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de agosto 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001827-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA GUIMARAES KOMINKEVICZ (REQUERENTE)

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Em análise ao pedido do ID 14559131, verifica-se houve perda do 

objeto, uma vez que conforme documento juntado no ID 14681983, o 

pedido liminar já foi cumprido, tendo em vista que o nome da reclamante já 

foi devidamente excluído dos cadastros restritivos de crédito. Assim, 

desnecessária aplicação da multa na forma requerida. Outrossim, 

verifica-se que a correspondência encaminhada para citação/intimação do 

reclamado retornou infrutífera (ID 14729729). INTIME-SE o reclamante 

para, no prazo de 10 dias, informar o endereço atualizado do reclamado 

ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de agosto de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-61.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON SELLE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TULIO DOS REIS CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o requerimento do ID 14794211. Contudo, para o 

cumprimento da diligência deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar se que 

fato o executado reside naquele endereço e, em caso positivo proceder a 

intimação na pessoa que ali de encontre, identificando o recebedor do 

mandado. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 16 

de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012199-08.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE STALLBAUM DE MOURA (EXEQUENTE)

FRANCIELE STALLBAUM DE MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLESSIA SILVA BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido de expedição de alvará, 

certifique-se a Sr. Gestora, conforme já determinado, o valor total 

depositado nos autos, bem como o decurso do prazo de embargos da 

executada. Após, INTIME-SE a exequente para, no prazo de 10 dias, 

apresentar demonstrativo atualizado do valor executado. Cumpridas as 

determinações supra, conclusos para deliberações. Cumpra-se. Tangará 

da Serra/MT, 16 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010787-42.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ PEREIRA DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

ELIAS HORACIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A parte exequente no ID 14252352, alegou fraude a execução em 

razão da alienação do veículo descrito no ID 14252338. Assim, determino 

seja o executado intimado para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da alegada fraude a execução. Determino ainda a 

intimação do terceiro adquirente para, caso queira, no prazo de 15 

(quinze) dias, opor embargos de terceiros, nos termos do §4º, do art.792, 

do Código de Processo Civil. Caberá à parte exequente providenciar o 

necessário para a intimação do terceiro, trazendo aos autos o endereço, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 16 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000820-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLENI LURDES DO AMARAL WIEDERKEHR (REQUERENTE)

FELIPE BEDIN BIASOTTO (ADVOGADO(A))

JAIR WIEDERKEHR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STAILER IVO GALLEGO (REQUERIDO)

NIVALDO APARECIDO GALLEGO (REQUERIDO)

ELIZA MARA ROSA GALLEGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Indefiro o pedido do ID 14403677, uma vez que não restou 

comprovado que o executado é titular de quotas da empresa indicada. 

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender 

de direto, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 16 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010164-12.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRASILINO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDIA COMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Tendo em vista que a ação foi julgada improcedente em relação a 

reclamada MÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA - ME, proceda-se a sua exclusão 

do polo passivo da lide. Considerando que já houve recebimento de 

cumprimento de sentença e, diante da atual situação da parte executada, 

são necessárias algumas ponderações para o processamento do pedido. 

É de conhecimento público que a parte executada está em recuperação 

judicial, cujo processo tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro 

sob o nº 0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em junho de 2016, 

sendo que no dia 08/01/2018 foi-lhe concedida a recuperação judicial e 

homologado o respectivo plano de recuperação. Conforme decisão 

proferida no mencionado processo, tratando-se de crédito “concursal”, 

que é o caso destes autos, deverá o feito prosseguir até a liquidação do 

valor, ou seja, até o trânsito em julgado de eventual impugnação ou 

embargos e após deverá ser expedida certidão de crédito, com a 

consequente extinção dos autos. Caberá a parte se habilitar nos autos de 

recuperação judicial, onde o crédito deverá ser pago na forma do Plano de 

Recuperação Judicial. Ocorre que, como se sabe, no âmbito dos Juizados 

Especiais, a apresentação de embargos depende da garantia do Juízo 

(art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 do FONAJE). 

Assim, o julgamento de eventuais embargos demandaria necessariamente 

a prévia penhora de bens ou valores neste Juízo. Porém, conforme a 

jurisprudência já sufragada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (CC 
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136130/SP, AgRg nos EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 141.807/AM), 

todo e qualquer ato de constrição incidente sobre o patrimônio da empresa 

em recuperação judicial deve ser submetido ao Juízo universal da 

recuperação. Assim, em caso de não satisfação voluntária da obrigação, 

não seria possível a este Juízo determinar a penhora de ativos 

financeiros, que por sua vez seria imprescindível para a apresentação de 

embargos, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e jurisprudência consolidada 

no âmbito desta especializada. Nesse sentido, a única solução 

vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia tanto a necessidade do 

exequente pela efetividade e celeridade do procedimento, e que por outro 

lado garantiria à empresa executada que a expropriação de valores 

ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a não prejudicar o 

cumprimento plano –, é conferir à executada a possibilidade de ofertar 

embargos independentemente de penhora. Assim, uma vez intimada para 

satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a executada desde logo 

ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos (ou, por óbvio, se não 

apresentados), resultará na liquidação definitiva do crédito e possibilitará a 

parte a habilitação nos autos da recuperação judicial para satisfação 

definitiva da obrigação. Por todo o exposto, RETIFICO a primeira parte da 

decisão do ID 7345531 e recebo o pedido de cumprimento de sentença e 

determino que, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil de 

2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação voluntária do 

débito, intime-se a devedora por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das custas, 

se houver, sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do 

CPC de 2015), ou apresente embargos no mesmo prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje), 

independentemente de penhora. No mais, permanece a decisão tal como 

lançada. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 16 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELIA APARECIDA ANTONIO (REQUERENTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (ADVOGADO(A))

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

LUCIANA SAMPAIO BRITO COSTA (ADVOGADO(A))

REDE UZE ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação apresentada pelas Reclamadas. 

INTIMO a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011330-16.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES (ADVOGADO(A))

MARIA ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA (ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Desnecessária a conclusão dos autos, uma vez que no despacho 

do ID 13216914 constou determinação para o arquivamento em caso de 

inércia pelo reclamante. Assim, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001392-14.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINA CARLOS ANGOLA FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO PORFIRIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Com fundamento no art. 139, IV, e art. 782, § 3º, do CPC, defiro o 

pedido e determino a inclusão do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. Defiro o pedido de 

suspensão do processo pelo prazo requerido (60 dias), findo o qual 

deverá a parte reclamante se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

promovendo o necessário ao regular prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso não haja 

manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para extinção. 

Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 17 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010254-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JARDIM MAGALHAES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

FERNANDO DE CASSIO MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA FONTOURA DE ARAUJO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 14793117, intime-se o exequente 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001273-53.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI (ADVOGADO(A))

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANY TERESINHA LONDERO SCHRODER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Desnecessária a conclusão, uma vez que na decisão do ID 

13332034 determinou o arquivamento dos autos em caso de inércia do 

exequente. Assim, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações necessárias. Tangará da Serra/MT, 17 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011419-05.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA SIQUEIRA CAMPOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE MIRIAM SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Apesar de ainda não ter ocorrido penhora, não vislumbro 

obstáculo para designação de audiência de conciliação, tendo em vista a 

latente possibilidade de acordo. DESIGNE-SE data para realização de 

audiência de conciliação. Caso não haja composição amigável em 

audiência, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender cabível, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011675-11.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS (ADVOGADO(A))

MARCIA RODRIGUES CUNHA (REQUERENTE)

R. R. CASAGRANDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LORIVI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

RENATO BOSSO GONCALEZ (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Perfeitamente cabível a providência pleiteada pelo exequente para 

que sejam os franqueados intimados para efetuarem o pagamento dos 

direitos econômicos do executado. Contudo, para a aperfeiçoamento da 

medida é necessário que o exequente informe os dados das empresas as 

quais pretende a intimação. Assim, INTIME-SE o exequente para, no prazo 

de 10 dias, adotar as providência necessárias para análise do pedido. 

Deverá, em igual prazo, apresentar demonstrativo atualizado do valor 

executado, utilizando a incidência de juros simples, já que no cálculo 

juntado no ID 14760127, foram utilizados juros compostos, parâmetro não 

determinado na sentença. Inexistindo determinação expressa na 

sentença, deve ser considerada a incidência de juros simples, 

especialmente em respeito a inteligência do art. 4º do Decreto Lei 

22.626/33 que veda a incidência de juros sobre juros, salvo exceções 

expressamente determinadas em lei. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 

de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000835-27.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGO CAVALCANTE (EXEQUENTE)

JOSELIA DE SOUZA ERMITA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J E PEREIRA DA CONCEIÇÃO ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010250-46.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELI MACHADO ALEXANDRE (REQUERENTE)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, recebo o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. No entanto, diante da atual situação da parte 

executada, são necessárias algumas ponderações para o processamento 

do pedido. É de conhecimento público que a parte executada está em 

recuperação judicial, cujo processo tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio 

de Janeiro sob o nº 0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em junho de 

2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano de recuperação. Conforme 

decisão proferida no mencionado processo, tratando-se de crédito 

“concursal”, que é o caso destes autos, deverá o feito prosseguir até a 

liquidação do valor, ou seja, até o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos e após deverá ser expedida certidão de crédito, 

com a consequente extinção dos autos. Caberá a parte se habilitar nos 

autos de recuperação judicial, onde o crédito deverá ser pago na forma do 

Plano de Recuperação Judicial. Ocorre que, como se sabe, no âmbito dos 

Juizados Especiais, a apresentação de embargos depende da garantia do 

Juízo (art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 do FONAJE). 

Assim, o julgamento de eventuais embargos demandaria necessariamente 

a prévia penhora de bens ou valores neste Juízo. Porém, conforme a 

jurisprudência já sufragada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (CC 

136130/SP, AgRg nos EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 141.807/AM), 

todo e qualquer ato de constrição incidente sobre o patrimônio da empresa 

em recuperação judicial deve ser submetido ao Juízo universal da 

recuperação. Assim, em caso de não satisfação voluntária da obrigação, 

não seria possível a este Juízo determinar a penhora de ativos 

financeiros, que por sua vez seria imprescindível para a apresentação de 

embargos, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e jurisprudência consolidada 

no âmbito desta especializada. Nesse sentido, a única solução 

vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia tanto a necessidade do 

exequente pela efetividade e celeridade do procedimento, e que por outro 

lado garantiria à empresa executada que a expropriação de valores 

ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a não prejudicar o 

cumprimento plano –, é conferir à executada a possibilidade de ofertar 

embargos independentemente de penhora. Assim, uma vez intimada para 

satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a executada desde logo 

ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos (ou, por óbvio, se não 

apresentados), resultará na liquidação definitiva do crédito e possibilitará a 

parte a habilitação nos autos da recuperação judicial para satisfação 

definitiva da obrigação. Por todo o exposto, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença e determino que, nos termos do art. 523 do 

Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a 

satisfação voluntária do débito, intime-se a devedora por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015), ou apresente embargos no 

mesmo prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 

142 do Fonaje), independentemente de penhora. Ressalvo que não cabe 

fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença 

no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o 

tema (Enunciado nº 161 do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono 

constituído pela parte executada nos autos, deverá a Secretaria observar 

que, se tiver sido a executada declarada revel na fase de conhecimento, a 

intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, 

correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no Diário 

Oficial. Não sendo opostos embargos, ou sendo estes julgados 

improcedentes, certifique-se e expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito, conforme 

deliberado pelo referido Juízo em decisão proferida nos autos acima 

mencionados. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 17 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA MACIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 
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autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

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

da Serra/MT, 17 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010529-03.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RAMOS DO CARMO (REQUERENTE)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO NAVARRO SANCHES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido de penhora on line, necessário 

que seja apresentado demonstrativo atualizado do valor devido. Porém, no 

cálculo a ser apresentado, o exequente deverá observar que no cálculo 

do Id 6292870, foram utilizados juros compostos, parâmetro não 

determinado na sentença. Inexistindo determinação expressa na 

sentença, deve ser considerada a incidência de juros simples, 

especialmente em respeito a inteligência do art. 4º do Decreto Lei 

22.626/33 que veda a incidência de juros sobre juros, salvo exceções 

expressamente determinadas em lei. Assim, INTIME-SE o reclamante para, 

no prazo de 05 dias, trazer aos autos demonstrativo atualizado do débito, 

observando fielmente os parâmetros da sentença e desta decisão, sob 

pena de arquivamento. Havendo manifestação, conclusos para decisão. 

Decorrido o prazo, sem manifestação, AO ARQUIVO com as devidas 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001066-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

VANIA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO FELIX BARBOSA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

a correspondência juntada no ID 14730880, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 16 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000853-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA PEREIRA FARIAS (REQUERENTE)

GILMAR BENTO DE SALES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1249 (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Aguarde-se o decurso do prazo de contestação do reclamado, em 

seguida ao reclamante para, querendo, oferecer impugnação a 

contestação, no prazo de 05 dias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 

de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002033-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CASAGRANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEVIR DELCARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Cumpra-se conforme consta do campo finalidade da presente 

carta precatória, servindo a presente de mandado. Após, devolvam-se os 

autos à origem, com as homenagens deste Juízo, procedendo-se as 

baixas e anotações devidas. Comunique-se ao Juízo deprecante. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 247238 Nr: 14561-85.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONE COSTA LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 Intimo o autor do fato, por meio de seu advogado para que apresente 

alegações finais ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 116181 Nr: 6210-07.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDI FIGUEIREDO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Parte Exequente por meio de seu advogado, acerca da Sentença 

de fls. 128/129.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 248821 Nr: 15626-18.2017.811.0055

 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: ANGELA DOS SANTOS MERCES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MT PREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, apesar de devidamente intimada a parte autora não 

providenciou o cadastro da presente ação no sistema PJE, tampouco se 

manifestou nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 59368 Nr: 1012-57.2007.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FICAGNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO GALLEGO - OAB:9.809 

OAB/MT, WESLEY LOPES TORRES - OAB:9443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO BORGES - 

OAB:1.056/MT, LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B OAB/MT, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT

 Intimo a parte requerida, por meio de seu advogado para se manifestar no 

prazo de 5(cinco) dias, conforme despacho de fls.228.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 228917 Nr: 17574-29.2016.811.0055

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 359 de 785



 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL PAULINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Intimo o autor do fato por meio de seu advogado, acerca da Sentença 

presentes nas Fls. 61/62/63/64/65.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 227634 Nr: 16383-46.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER LUIZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVRADA APARECIDA GAETE 

- OAB:15117, WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 Intimo o autor do fato por meio de seus advogados, acerca da r. Sentença 

presentes nas folhas 47/48/49/50/51.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002030-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

17 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001396-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

LAELSON CORREA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1001396-47.2018.8.11.0045 Intimação da advogada da parte autora para 

se manifestar sobre o laudo pericial acostado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003398-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

LIDIANE PAULA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

HEITOR PEREIRA MARQUEZI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1003398-24.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 15.000,00 

REQUERENTE: ADRIANA ALVES FERREIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE Intimação da advogada da parte autora, para, 

querendo, manifestar-se no prazo comum de 15 (quinze) dias, acerca do 

laudo pericial ID 14825573, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (CPC, art. 477, 

§ 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 17 de agosto de 2018. Leila Cristina de 

Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato 

Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio 

Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003398-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

LIDIANE PAULA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

HEITOR PEREIRA MARQUEZI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1003398-24.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 15.000,00 

REQUERENTE: ADRIANA ALVES FERREIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE Intimação do advogado da parte requerida, para, 

querendo, manifestar-se no prazo comum de 15 (quinze) dias, acerca do 

laudo pericial ID 14825573, podendo o assistente técnico de cada uma das 
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partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (CPC, art. 477, 

§ 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 17 de agosto de 2018. Leila Cristina de 

Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato 

Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio 

Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 36419 Nr: 1452-78.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASPH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA MARIANO - 

OAB:3856

 CÓDIGO 36419

 Vistos etc.

I. Defiro como requer à fl. 76.

II. Nos moldes da decisão de fl. 67/68, intime-se a executada para pagar o 

débito, em conformidade com os termos dispostos nos §§ 2º e 4º do art. 

513 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 do CPC), 

acrescido das custas da execução (art. 523 do CPC).

III. Não havendo pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 

10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

devendo ser expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º e 3º, do CPC).

IV. Tendo sido efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC).

V. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC).

VI. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o 

prazo do art. 523 (pagamento voluntário), a parte exequente poderá 

requerer à serventia a expedição de certidão para fins de protesto (art. 

517 do CPC), que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, do 

CPC (a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes).

VII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 14 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123304 Nr: 2218-24.2016.811.0045

 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: NEIVA LURDES CARLOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA CLÁUDIA 

GIARETTA, para devolução dos autos nº 2218-24.2016.811.0045, 

Protocolo 123304, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002067-41.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH (ADVOGADO(A))

DEOLINDA BARTH (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1002067-41.2016.8.11.0045 

AUTOR: DEOLINDA BARTH RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos. 1. A decisão Id 1933332 

deferiu o pedido de antecipação da tutela veiculado na inicial determinando 

à requerida o fornecimento integral dos tratamentos médicos indicados 

para o caso, na modalidade Home Care, com inclusão dos materiais e 

medicamentos necessários. No documento Id 2975011 a parte requerida 

informou a interposição de recurso de agravo de instrumento em relação à 

decisão liminar proferida. No petitório Id 3240625 a parte autora informou 

que a requerida não estava cumprindo integralmente a decisão liminar e 

requereu na oportunidade a intimação da requerida junto à sua sede 

localizada neste município, o que foi deferido através da decisão Id 

3243858. Consoante a petição Id 3309251 a requerida pleiteou a 

revogação da tutela antecipada. Na sequência a requerente postulou pelo 

bloqueio de valores suficientes ao cumprimento da medida, bem como a 

aplicação da multa diária pelo descumprimento (Id 3313464). Ainda, a parte 

autora requereu (Id 3330926) a redesignação da audiência de conciliação, 

apresentando o correspondente atestado médico. O Ministério Público se 

manifestou (Id 3678420) pelo indeferimento do pedido feito pela requerida 

concernente à revogação da tutela antecipada. No que concerne a 

aplicação da multa e o bloqueio de valores o membro ministerial 

manifestou-se pela sua procedência. Por fim, postulou pela dispensa da 

audiência prévia, em decorrência dos problemas de saúde que acometem 

a parte autora. Foi juntado o termo de sessão de conciliação (Id 3703783) 

informando que a tentativa de acordo restou inexitosa. Por fim, a parte 

requerida apresentou contestação (Id. 3724148). 2. Diante da inexistência 

de alteração fático-jurídica, em consonância com o parecer ministerial, 

mantenho a decisão liminar por seus próprios fundamentos. No que 

concerne a audiência preliminar, tendo em vista a juntada do termo de 

audiência informando que o acordo restou inexitoso, resta demonstrada a 

realização do ato, devendo o procedimento seguir seu curso, com a 

apresentação da contestação, a qual foi realizada consoante documento 

Id. 3724148. Por fim, havendo nos autos a comprovação de que a parte 

requerida foi devidamente intimada quanto aos termos da decisão liminar, 

faz-se imprescindível a aplicação das medidas assecuratórias com o 

desiderato de cumprimento da decisão proferida. É imperioso destacar que 

o art. 139, IV do CPC, possibilita ao magistrado adotar medidas 

assecuratórias, de modo que o pedido em apreço tem respaldo legal, e, 

ainda, no vertente caso, afigura-se medida legítima, válida e razoável, 

levando-se em conta a relutância da requerida em cumprir voluntariamente 

a decisão liminar. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. MEIOS 

DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC, ARTS. 273, §3º E 461, §5º). 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. OFENSA AO ART. 535. INOCORRÊNCIA. CONFLITO 

ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO E O SISTEMA DE 

PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS PELA FAZENDA. 

PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO DIREITO À SAÚDE SOBRE OS 

INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 1. Não podem ser conhecidas as 

contra-razões do recorrido, pois não contêm a assinatura do procurador. 

2. Não viola o artigo 535 do CPC, nem importa em negativa de prestação 

jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir 

de modo integral a controvérsia posta. 3. "Em se tratando da Fazenda 

Pública, qualquer obrigação de pagar quantia, ainda que decorrente da 

conversão de obrigação de fazer ou de entregar coisa, está sujeita a rito 

próprio (CPC, art. 730 do CPC e CF, art. 100 da CF), que não prevê, salvo 

excepcionalmente (v.g., desrespeito à ordem de pagamento dos 

precatórios judiciários), a possibilidade de execução direta por 

expropriação mediante seqüestro de dinheiro ou de qualquer outro bem 

público, que são impenhoráveis. 4. Todavia, em situações de inconciliável 

conflito entre o direito fundamental à saúde e o regime de 

impenhorabilidade dos bens públicos, prevalece o primeiro sobre o 

segundo. Sendo urgente e impostergável a aquisição do medicamento, sob 

pena de grave comprometimento da saúde do demandante, não se pode 

ter por ilegítima, ante a omissão do agente estatal responsável, a 

determinação judicial do bloqueio de verbas públicas como meio de 

efetivação do direito prevalente" (Precedente: Resp n.º 840.912, 1ª T. Rel. 

Min. Teori Albino Zavascki, publicado em 23/04/2007). 3. Outrossim, 
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analisando os autos, constata-se a inexistência do instrumento 

procuratório da parte autora, ensejando sua intimação para regularização 

da representação processual. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA 

QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM EXAME DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. 

ADVOGADA SUBSCRITORA DA PETIÇÃO INICIAL SEM PROCURAÇÃO 

NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO NÃO ATENDIDA. NOVA 

INTIMAÇÃO DETERMINANDO A EMENDA À INICIAL. INSTRUMENTO 

PROCURATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS A DESTEMPO, CONTUDO, 

ANTES DA SENTENÇA. RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA INICIAL QUE 

DEVE SER CONSIDERADA VÁLIDA AINDA QUE POR ADVOGADO 

DIVERSO DAQUELE QUE FIRMOU A INICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA CASSADA. DEMAIS 

INSURGÊNCIAS PREJUDICADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

Parece razoável entender que, se o advogado não juntar procuração no 

prazo fixado pela lei, mesmo considerada a prorrogação pelo juiz, deve 

ser admitida a regularização ou ratificação posterior, se verificada antes 

de extinto o processo. A regra técnica da preclusão, destinada a 

possibilitar o desenvolvimento da relação processual, não pode 

sobrepor-se ao princípio da instrumentalidade das formas. Se o vício ainda 

não foi reconhecido e se sua eliminação, mesmo após o prazo, não 

causar prejuízo às partes, possibilitá-la atende muito mais aos objetivos do 

sistema processual. (Antonio Carlos Marcato, op. cit.). (TJSC, AC 

20110264158, 5ª Câmara de Direito Comercial, Relatora Soraya Nunes 

Lins, Julgamento em 21.08.2013). AÇÃO MONITÓRIA. NOTA 

PROMISSÓRIA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS PARCIAIS. AUSÊNCIA 

DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO QUANTO AO SUBSCRITOR DA 

PETIÇÃO INICIAL. VÍCIO SANADO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E 

ECONOMIA PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 

A ausência de instrumento de mandato é vício sanável e, tendo sido 

devidamente juntado posteriormente aos autos, não há que se falar em 

inexistência da peça inicial, mormente em observância aos princípios da 

celeridade e economia processual. (...) Recurso não provido. (TJMG, AC 

107020627674970011, Relator Pereira da Silva, Julgamento em 

29.09.2009). 3. Diante dos argumentos retro expendidos e, em 

consonância com o parecer ministerial, DETERMINO: 3.1. A intimação da 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias regularizar sua representação 

processual, com a juntada de procuração, sob pena de revogação da 

liminar concedida, bem como extinção do processo sem análise do mérito; 

3.2. Decorrido o prazo sem regularização, certifique-se e abra-se vista ao 

Ministério Público. Após, voltem os autos conclusos; 3.3. Havendo 

regularização, intime-se a parte autora para que informe nos autos o valor 

almejado a título de bloqueio, juntando os documentos necessários a fim 

de demonstrar a pertinência da quantia vindicada. Na mesma oportunidade 

a parte autora sai intimada para apresentação da impugnação, tendo em 

vista a juntada da respectiva contestação pela parte requerida. 3.4. Por 

derradeiro, vista ao MP. 3.5. Intimem-se, inclusive a parte REQUERIDA. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. Às providências. Lucas do Rio Verde-MT, 18 

de novembro de 2016. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de 

Direito (Assinatura digital)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 115255 Nr: 6799-19.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GASPARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 

20.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que manifeste-se nos autos, quanto ao 

solicitado no oficio de fls. 84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111665 Nr: 4762-19.2015.811.0045

 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: JAILSON DE BRITO SANTOS

 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

 Intimação da parte autora para manifestação em 10 dias, quanto as 

informações trazidas às fls. 81/84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113674 Nr: 5916-72.2015.811.0045

 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: JONAS BRENO DE BRITO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:RO-13.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Intimação da parte autora para que no prazo de 10 dias, manifest-se nos 

autos acerca das informações trazidas as fls. 107/108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 119259 Nr: 122-36.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONE WERICO LOPES PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696/MG, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Intimação da parte autora para que manifeste-se nos autos, acerca das 

informações trazidas às fls. 86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 135611 Nr: 891-10.2017.811.0045

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDB, NTFB, MFSDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB:MT/8911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para retirada de documento nesta serventia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 92140 Nr: 6010-88.2013.811.0045

 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: MARIO MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BARROS DE 

OLIVEIRA - OAB:14211-E, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - 

OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo legal apresente 

contrarrazões de apelação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 39055 Nr: 4081-25.2010.811.0045

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA APARECIDA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4081-25.2010.811.0045

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: MARISA APARECIDA DIAS

INTIMANDO(A, S): MARISA APARECIDA DIAS, CPF: 922.410.931-49, 

ENDEREÇO: LUGAR NÃO SABIDO.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/11/2010

VALOR DA CAUSA: R$ 1.819,27

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 etc. A parte exequente requereu extinção do feito, 

tendo em vista a quitação do débito pelo executado. Pelo exposto, nos 

termos do artigo 794, inciso I, do CPC, EXTINGO A PRESENTE EXECUÇÃO, 

para que surtam os efeitos legais, determinando, consequentemente, o 

levantamento de todas as medidas constritivas por ventura existentes em 

desfavor do executado. Custas e despesas processuais pelo executado. 

Sem honorários advocatícios. Intime-se a parte autora por intermédio de 

seu procurador e, em seguida, arquive-se. P.R.I.C.

Eu, C.S.A, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 17 de agosto de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 32419 Nr: 1425-32.2009.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M J MANTOVANI & CIA LTDA, VALDOMIRO 

FONSECA, MEIRE JOSÉ MANTOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOM JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1425-32.2009.811.0045

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

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EXECUTADO(A, S): M J MANTOVANI & CIA LTDA e VALDOMIRO 

FONSECA e MEIRE JOSÉ MANTOVANI

CITANDO(A, S): M J MANTOVANI & CIA LTDA CNPJ: 03.29.065/001-25, 

ENDEREÇO: LUGAR NÃO SABIDO e

VALDOMIRO FONSECA, CPF: 206.617.971-04, ENDEREÇO: LUGAR NÃO 

SABIDO e

 MEIRE JOSÉ MANTOVANI, CPF: 299.989.721-91, ENDEREÇO: LUGAR NÃO 

SABIDO.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/07/2009

VALOR DO DÉBITO: R$ 22.882,21

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A parte executada é devedora de debito a titulo de 

impostos no valor R$ 55.492,90, representado pela CDA Nº 2009526.

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, C.S.A, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 17 de agosto de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 84815 Nr: 4364-77.2012.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LUIZ LUZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4364-77.2012.811.0045

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

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): FAZENDA PUBLICA NACIONAL

EXECUTADO(A, S): MARCELO LUIZ LUZZA

CITANDO(A, S): MARCELO LUIZ LUZZA, CPF: 007.676.449-48, 

ENDEREÇO: LUGAR NÃO SABIDO.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/10/2012

VALOR DO DÉBITO: R$ 902.717,59

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A parte executada é devedora de debito a titulo de 

impostos no valor R$ 902.717,60, representado pela CDA Nº 001369-09.

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, C.S.A, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 17 de agosto de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 35501 Nr: 551-13.2010.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.L. TABILE & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOM JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL
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PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 551-13.2010.811.0045

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

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EXECUTADO(A, S): S.L. TABILE & CIA LTDA

CITANDO(A, S): S.L. TABILE & CIA LTDA, CNPJ: 01.809.024/0001-59, 

ENDEREÇO: LUGAR NÃO SABIDO.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/02/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 8.990,10

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A parte executada é devedora de debito a titulo de 

impostos no valor R$ 8.990,10, representado pela CDA Nº 20093489.

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, C.S.A, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 17 de agosto de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 114356 Nr: 6358-38.2015.811.0045

 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: RAPHAEL LARA FLORIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILDISNEI FERREIRA DE FREITA

 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 LUCAS DO RIO VERDE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 6358-38.2015.811.0045

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: RAPHAEL LARA FLORIANO

PARTE RÉ: WILDISNEI FERREIRA DE FREITA

CITANDO(A, S): WILDISNEI FERREIRA DE FREITA, CPF: 032.981.741-81, 

ENDEREÇO: LUGAR NÃO SABIDO.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/10/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 2.509,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

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

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

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: No dia 16/03/2015 o requerente realizou consorcio 

de uma moto YAMAHA FAZER através da Loja Rizzo Motos, através do 

vendedor, ora requerido WILDISNEI FERREIRA FREITAS. Dias após, o 

requerido retornou a sua residência com o primeiro boleto do consorcio, 

no valor de R$ 249,00, assim, o requerente entregou em espécie o valor 

para o requerido. Em meados do mês de julho/2015, o requerido retornou 

com nova proposta, alegando se tratar de consorcio mais benéfico, 

solicitou que o mesmo pagasse o valor de R$ 570,00, o requerente 

acreditando na proposta, pagou o valor informado. Ainda, no dia seguinte, 

o requerido solicitou mais R$ 340,00, o qual prontamente foi entregue. Um 

mês após, o vendedor novamente retornou e informou que havia uma moto 

comtemplada decorrente de um consórcio de “funcionário”, tendo como 

condição o pagamento no valor de R$ 950,00, R$ 450,00 de frete e R$ 

500,00 de lance, sendo que, após 10 dias a moto estaria em suas mãos. 

Contudo ate a presente data o requerente nada recebeu, nem mesmo os 

recibos e documentos de tal negociação realizada. Deste modo, fora até a 

Loja Rizzo conversar com o gerente, Srº Marcos, o mesmo disse que esta 

situação seria resolvida somente com o funcionário (vendedor), ora 

requerido, tendo em vista que a negociação ocorreu fora do 

estabelecimento comercial. Ressalta-se, que tem-se conhecimento que 

não é a primeira vez que o vendedor Wildisnei faz esse tipo de 

negociação. Destaca-se, ainda, que o requerido confessou não existir 

nenhum consorcio, e que iria devolver os valores pagos até sexta-feira 

(03.07.2015), no entanto o mesmo não os devolveu. Por fim, o requerente 

possuía uma motocicleta, qual precisava de reparos, oportunidade que o 

requerido informou que poderia solicitar pela oficina da loja tais peças, que 

estas saíram mais baratas, o mesmo cobrou por tal o montante de R$ 

400,00, contudo, essas não foram entregues ate a presente data. Desta 

feita, fica evidente que o requerente foi enganado e exposto a uma 

situação totalmente desnecessária, além de toda situação ora passada, e 

na intenção de ter seu direito tutelado, postula a presente ação, 

requerendo que o requerido devolva os valores ora pagos, ainda, 

condenando ao pagamento de indenização, como reparação por seus 

atos, abrandando a do ora passada, bem como, desencorajando esse tipo 

de atitude ilegal e enganosa. Dá-se a causa o valor de R$ 2.509,00 (dois 

mil quinhentos e nove reais). Nestes termos, pede deferimento. Lucas do 

Rio Verde, 30 de Setembro de 2015. Gonçalbert torres de Paula. Defensor 

Publico Substituto.

 DESPACHO: Vistos. 1. Defiro o pedido de citação pela via editalícia 

formulado à f. 54. Cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s) por edital, com prazo 

dilatório de 30 (trinta) dias – art. 257, inciso III do CPC 2. Se decorrido o 

prazo da resposta “in albis”, por passar a se tratar(em) de réu(s) 

revel(eis) citado(a)(s) por edital, nos termos do disposto no artigo 72, 

inciso II do Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Dr. Sérgio 

Alberto Botezini do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade La Salle, 

devendo o processo a ele(a) ser enviado para apresentação de resposta, 

no prazo legal. 3. Com a vinda aos autos da defesa, vista à parte contrária 

para manifestação no prazo de cinco (05) dias 4. Expeça-se o necessário 

5. Intimem-se. Cumpra-se.

Eu, C.S.A, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 17 de agosto de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 114734 Nr: 6524-70.2015.811.0045

 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: MECATRAN COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE 

PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTNORTE TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT/16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 6524-70.2015.811.0045

 ESPÉCIE: 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: MECATRAN COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE 

PEÇAS LTDA

PARTE RÉ: RTNORTE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME
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FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 

9.887,37. Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos 

monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado.

RESUMO DA INICIAL: A requerente é credora da quantia liquida, certa e 

exigível do montante de R$ 7.090,64 valor representado por 04 duplicatas, 

vencidas. Ocorre que a requerida não cumpriu com sua obrigação de 

liquidar as parcelas e as inúmeras tentativas de recebimento amigável 

restaram frustradas, tendo a requerente que recorrer ao Poder Judiciário 

para buscar satisfazer sua pretensão. O débito devidamente atualizado do 

executado perfaz o montante de R$ 9.038,33, conforme consubstanciado 

no calculo de atualização monetária do TJDFT – Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e Territórios, em anexo, devendo ainda ser incluídos nesse 

valor as custas de cartório que são no valor de R$ 849,04, sendo assim o 

valor total a ser pago pela requerida é de R$ 9.887,37. As tentativas de 

notificação da empresa requerida sempre restavam infrutíferas tendo em 

vista que a empresa mudou de razão social e permanece com suas 

atividades de transportadora no endereço indicado, mais não recebe mais 

as correspondências que são destinadas á ela na razão social antiga. 

Dá-se a causa o valor de R$ 9.887,37 (nove mil, oitocentos e oitenta e 

sete reais e trinta e sete centavos). Termos que pede deferimento. Lucas 

do Rio Verde-MT, 07 de Outubro de 2015. Carla Vanessa Puziski 

Rossarola OAB/MT 16.914.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos. 1. Proceda-se a localização do endereço da 

parte requerida, porém anoto que tal providência será realizada perante os 

órgãos conveniados ao Poder Judiciário, por solicitação no site do Tribunal 

de Justiça por meio do Portal dos Magistrados, Siel (se pessoa física), 

Infojud e Bacenjud. 2. Assim que informado o novo endereço, 

manifeste-se a parte autora e, a seguir, expeça-se novo mandado de 

citação, nos termos do requerimento, inclusive carta precatória, caso seja 

necessário. 3. Em sendo infrutífera a localização de endereço da parte 

requerida, ou até mesmo a sua citação pessoal, DEFIRO o pedido de 

citação pela via editalícia. Intime-se a parte autora para as providências 

cabíveis. Prazo do edital: 30 (trinta) dias. 4. Se decorrido o prazo do edital 

e da resposta in albis, por passar a se tratar de réu revel citado por edital, 

nos termos do disposto no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, 

nomeio Curador Especial o Sr. Defensor Público que atua junto a esta 

Comarca, devendo o processo a ele ser enviado para apresentação de 

resposta, no prazo legal. 5. Após, voltem-me os autos conclusos para 

regular prosseguimento. 6. Cumpra-se. Às providências.

Eu, C.S.A , digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 17 de agosto de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 87186 Nr: 994-56.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUATRO RODAS ACESSÓRIOS AUTOMOTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREONE PEREIRA DE SOUZA E CIA LTDA ME, 

JOSÉ CARLOS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT, RAQUEL 

CASONATTO - OAB:MT/10.798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 994-56.2013.811.0045

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: QUATRO RODAS ACESSÓRIOS AUTOMOTIVO LTDA

PARTE RÉ: CREONE PEREIRA DE SOUZA E CIA LTDA ME e JOSÉ CARLOS 

BATISTA

CITANDO(A, S): JOSÉ CARLOS BATISTA, CPF: 033.868.571-59, 

ENDEREÇO: LUGAR NÃO SABIDO.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/03/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 6.211,70

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

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

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

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: A exequente é credora da quantia líquida, certa e 

exigível do montante inicial de R$ 3.000,00, valor proveniente de 

transações comerciais, sendo este valor representado por um cheque, 

endossado pelo segundo executado e que possuía data de compensação 

para 05.01.2013. ocorre que o executado não adimpliu com sua obrigação 

pois o cheque fora devolvido por falta de proveniência de fundos. Insta 

salientar que a exequente buscou por inúmeras tentativas o recebimento 

amigável, porem todas restaram frustradas, tendo que recorrer ao Poder 

Judiciário para a satisfação de sua pretensão. Dá-se a causa o valor de 

R$ 3.094,43 (três mil e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos). 

Termos em que pede deferimento. Lucas do Rio Verde-MT, 27 de 

Fevereiro de 2013. DANIEL MARZARI OAB/MT 15.507.

DESPACHO: Vistos. 1. Defiro o pedido retro, busque-se junto ao sistema 

RENAJUD de veículos cadastrados em nome do(s) devedor(es) citado 

JOSÉ CARLOS BATISTA, incluindo-se a restrição (circulação - restrição 

total) junto ao(s) bem(ns) localizado(s). 2. Anote-se, no entanto, que não 

se trata de penhora de bem móvel (automóvel/motocicleta) através do 

Sistema Renajud, mas mera restrição visando eventual e futura constrição 

propriamente dita, eis que, apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, 

ser providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o 

juízo devidamente garantido. 3. Vindo aos autos informações acerca da 

apreensão do(s) veículo(s) sobre o(s) qual(ais) foi(ram) incluída(s) 

restrição(ões), expeça-se com urgência o necessário visando a 

efetivação da penhora, depósito e avaliação. 4. Sem prejuízo, expeça-se o 

necessário para a inclusão dos executados nos cadastros de 

inadimplentes, devendo o exequente tomar as medidas necessárias para 

cancelamento imediato das inscrições efetuadas em caso de pagamento, 

garantia da execução ou extinção da mesma. (CPC, art. 782, §§ 3º e 4º). 

5. Por fim, tendo em vista que deve ser priorizada a citação pessoal, 

proceda-se a localização do endereço da parte executada CREONE 

PREIRA DE SOUZA E CIA LTDA ME, porém anoto que tal providência será 

realizada perante os órgãos conveniados ao Poder Judiciário, por 

solicitação no site do Tribunal de Justiça por meio do Portal dos 

Magistrados e Siel, Infojud e Bacenjud. 6. Assim que informado o novo 

endereço, expeça-se novo mandado de citação, nos termos da decisão 

inicial, inclusive carta precatória, caso seja necessário. 7. Em sendo 

infrutífera a citação pessoal, cite-se pela via editalícia. Prazo dilatório de 

30 (trinta) dias – artigo 257, III do CPC. 8. Se decorrido o prazo da resposta 

“in albis”, por passar a se tratar(em) de réu(s) revel(eis) citado(a)(s) por 

edital, nos termos do disposto no artigo 72, inciso II do Código de Processo 

Civil, nomeio Curador Especial o(a) Defensor(a) Público(a) com atribuição 

nesta Comarca, devendo o processo a ele(a) ser enviado para 

apresentação de resposta, no prazo legal (em dobro, em se tratando de 

Defensoria Pública). 9. Após, ao(à) exequente para manifestação, no 

prazo de 10 dias. 10. Intimem-se. Cumpra-se.

Eu, C.S.A, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 17 de agosto de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 92640 Nr: 6491-51.2013.811.0045

 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
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 PARTE AUTORA: GILSON RODRIGUES AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TANSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11840/MT, FABIO DO NASCIMENTO SILVA - 

OAB:OAB/MT 16947-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:OAB/MT 5 746

 Vistos.

1. Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença que reconhece a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, o 

qual está devidamente instruído com o demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito. (CPC, art. 534).

2. Intime-se a parte requerida, 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. (CPC, art. 535)

3. Não impugnada, certifique e, incontinenti, expeça-se precatório ou 

requisição na forma delineada no § 3º, I e II do artigo 535 do CPC.

4. Havendo impugnação, manifeste-se o exequente no prazo de 15 dias.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003406-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

LUANA KAREN SAUER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1003406-64.2018.8.11.0045. Compulsando os autos 

da ação n.º 1002457-55.2018.8.11.0040, é possível verificar a 

autenticidade do ato deprecado, conforme decisão acostada ao ID n.º 

14600156 daqueles autos. Diante disto, cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas pertinentes, 

devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de estilo. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 16 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002308-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WEYLLA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

TATIANE BALLAN DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE BALLAN OAB - 037.805.149-07 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002308-44.2018.8.11.0045. Embora subsistam informações 

que demonstram o descumprimento da ordem judicial, como medida de 

prudência, levando-se por linha de estima que o bloqueio de contas 

públicas é medida de exceção e extrema, Determino a intimação dos réus, 

mediante a expedição de mandado e carta precatória, para que, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, realizem o cumprimento da decisão judicial 

que ordenou a disponibilização da assistência por equipe multidisciplinar e 

o fornecimento de insumos, sob pena de realização de bloqueio dos 

valores necessários para o cumprimento da medida. Aguarde-se o prazo 

para apresentação da contestação do réu Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se, com urgência. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de agosto de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85932 Nr: 5594-57.2012.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE LUCAS DO RIO 

VERDE LTDA - COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5594-57.2012.8.11.0045.

Considerando-se que a perita nomeada, devidamente intimada, não 

apresentou manifestação, como forma de dar celeridade ao andamento do 

processo, DESTITUO a perita do encargo conferido, e NOMEIO como perito 

no processo, o ilustre profissional Aldo Nuss, que deverá ser intimado 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique o valor dos honorários 

periciais. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42119 Nr: 2427-66.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL ELGER, CLAUDEMIR JOSÉ CAVERSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte EXEQUENTE para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 114672 Nr: 6500-42.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JONH DEERE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO BAGINI, ROSA MARIA TRÊS BAGINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:13.224/MT

 INTIMO a parte EXEQUENTE para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32636 Nr: 2053-21.2009.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO F.T.BAGINI, JULIANO FABRICIO TREZ 

BAGINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULIANO F.T.BAGINI, CNPJ: 

01238117000170. 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 
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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: 22/06/2009.

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

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE MATO GROSSO em 

face de JULIANO F.T.BAGINI e JULIANO FABRICIO TREZ BAGINI, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de anuidade de 2004 a 

2007, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1967/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/11/2007

 - Valor Total: R$ 4.178,60 - Valor Atualizado: R$ 4.178,60 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo n.º 65/2009.Como medida de prudência e 

evitar a configuração de nulidade processual, por vício da citação, 

DETERMINO que se realizem buscas nos sistemas InfoJud e Renajud, 

visando obter informações a respeito do atual endereço do 

executado.Com a juntada dos extratos, que seguem no anexo, e 

evidenciam que o executado se encontra em lugar incerto e não-sabido, 

com lastro no teor do art. 8.º, inciso III da Lei n.º 6.830/1980, DETERMINO 

que se proceda à citação do executado, mediante a expedição de edital. 

Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.Cristiano dos 

Santos Fialho,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, Juliana Borges, digitei.

Lucas do Rio Verde, 27 de julho de 2018

Guilherme Pereira Dias Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41249 Nr: 1556-36.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BERNARDI

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RICARDO BERNARDI, Cpf: 04853160990, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do executado, acima qualificado, atualmente em local 

incerto e não sabido, para que fique ciente acerca do teor da penhora 

eletrônica parcial de valores, e, caso queira, ofereça embargos à 

execução, no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: Processo n.º 1556-36.2011.811.0045.Proceda-se à 

intimação do executado, acerca da penhora parcial de dinheiro, mediante a 

expedição de edital. Estabeleço prazo de 20 (vinte) dias.Não havendo 

manifestação do executado, DETERMINO a conversão da quantia em 

dinheiro depositada no processo em renda. Expeça-se alvará.Após, 

intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo e apresente memória de cálculo atualizada da 

dívida.Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de maio de 2018.Cristiano dos 

Santos Fialho,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, Juliana Borges, digitei.

Lucas do Rio Verde, 31 de julho de 2018

Guilherme Pereira Dias Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 20784 Nr: 2100-97.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A-EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINIZ BRUNO BETELLA, NERI GUILHERME 

ARTMANN, VALDIR GIARETA

 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: RUI EDUARDO SANO 

LAURINDO - OAB:OAB/MT 10128

 INTIMO a parte EXEQUENTE para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111434 Nr: 4625-37.2015.811.0045

 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: GERDAU AÇOS LONGOS SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO PEDROSO - OAB:10220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BACANA MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO, CNPJ: 09609185000100. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 37.471,84 (Trinta e 

sete mil e quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: "A autora é empresa estabelecida no Estado do Rio de 

Janeiro/RJ, com Rio Verde - GO, atuando no ramo de comércio varejista de 

produtos siderúrgicos e metalúrgicos. Em meados do ano de 2014, a 

Requerente iniciou com operações de compra e venda com a Requerida, 

para pagamento faturado expresso em duplicatas mercantis, sendo que 

algumas foram devidamente quitadas nas datas aprazadas as demais 

abaixo relacionadas, deixaram de ser honrado pela Requerida. 

Apresentada referidas duplicatas nas datas aprazadas ao Banco sacado 

para pagamento, às mesmas não foram quitadas. Encaminhadas ao 

Cartório de Protesto da comarca para pagamento, sob pena de protesto, 

com exceção apenas da duplicata nº 012837/004, vencimento em 

10/07/2014, no valor de R$ 10.558,87, também não logou êxito em receber. 

Procurada a Requerida, não obstante, em diversas tentativas de uma 

composição amigável que viesse a satisfazer o crédito ora exequendo, 

acenava a Requerida com promessas e soluções para determinadas 

datas que nunca se concretizaram. Restando assim, à Requerente, para 

satisfazer seucrédito, expressados nos documentos acostados, a 

presente Ação Monitória."

Despacho/Decisão: Considerando-se que a consumação da citação 

pessoal do réu, secundada com o com o exaurimento de todos os meios 

tradicionais de localização (fls. 23, 28 e 53), se frustrou, com lastro no 

teor do art. 257, inciso I do Código de Processo Civil, DETERMINO que se 

proceda à citação do réu, mediante a expedição de edital. Estabeleço, com 

fundamento no art. 257, inciso III do Código de Processo Civil, prazo de 60 
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(sessenta) dias.Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de maio de 2018.Cristiano 

dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Borges, digitei.

Lucas do Rio Verde, 02 de agosto de 2018

Guilherme Pereira Dias Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 21400 Nr: 2660-39.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A-EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR GIARETA, DINIZ BRUNO BETELLA, 

JOSÉ LUIZ PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA HARUMY WAKAY 

DA SILVA - OAB: 29.929/GO, BRUNO ALEXANDRE GUITIERRES - 

OAB:SP/237.773, JULIANO MACHADO DOS SANTOS NETO - 

OAB:25556/GO, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - OAB:6222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte EXEQUENTE para que providencie o pagamento das 03 

(três) diligências do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência, conforme 

endereços do mandado expedido no dia 23/07/2018, de fl. 339.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 694 Nr: 2212-37.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MEIRA LTDA., CARLOS 

JOSÉ DA CUNHA, MARIO ROBERTO MEIRA, ILZA MARIA DA CUNHA, 

MARISA APARECIDA LEIRÃO MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4102-MT, ISIS BEATRIZ AMARAL DE ARAUJO - 

OAB:4125/MT

 Processo n.º 2212-37.2004.811.0045.

Intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 20 (vinte) dias, 

promova o andamento no processo, pois o prazo adicional requerido já se 

exauriu.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35967 Nr: 980-77.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE 

REZENDE - OAB:10955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Processo n.º 980-77.2010.811.0045.

Notifique-se o perito para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente o 

laudo pericial, visto que o prazo adicional requerido já se exauriu. Após, 

cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 375 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35718 Nr: 735-66.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE LUCAS DO RIO 

VERDE LTDA - COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, Vinicius Bitencourt Estanislau - OAB:11705-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O, 

DÉLCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:OABMT 11.072-B

 Processo n.º 735-66.2010.811.0045.

Com fundamento no conteúdo do art. 9.º do Código de Processo Civil, 

intime-se o executado, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre o pedido de 

conversão. Após, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 32352 Nr: 2200-47.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI OURO VERDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA GOIS LTDA - ME, GILMAR 

FERNANDES DE GOIS, IVANI ALEIXO RODRIGUES DE GÓIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2200-47.2009.811.0045.

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 921, inciso III do Código de 

Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo. 

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 38115 Nr: 3152-89.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA CARDOSO DE CEZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:MAT.1526582

 Processo n.º 3152-89.2010.811.0045.

Aguarde-se o efetivo pagamento do precatório.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93364 Nr: 542-12.2014.811.0045

 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: AIRTON GOUBAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL 

SERVICES BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13.412-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BENETTI TIMM - 

OAB:170628-A/SP, RAFAEL BICCA MACHADO - OAB:354406

 Processo n.º 542-12.2014.811.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol do exequente.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline se o 

executado realizou a quitação integral da obrigação, registrando-se que a 

ausência de manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação 

implícita de concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento 

da obrigação. Depois, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92987 Nr: 253-79.2014.811.0045

 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: MARIA JOSÉ NASCIMENTO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 253-79.2014.811.0045.

Intime-se a requerida, mediante a observância da regra prevista no art. 

412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste sobre a manifestação de concordância com 

relação aos termos do recurso de apelação, juntada na fl. 86 dos autos, 

bem como sobre os cálculos de liquidação da dívida apresentados pela 

autora.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 33682 Nr: 3103-82.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCG, PJDS, AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ZINI DA CUNHA - 

OAB:22905/0, CARLOS FERNANDO SUTO - OAB:230509/SP, FERNANDO 

FERRAREZI RISOLIA - OAB:147522, LEANDRO SUTO MILANEZ - 

OAB:166163-E/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 389/2009.

Considerando-se que a ultimação da citação pessoal de executado, 

secundada com o exaurimento de todos os meios tradicionais de 

localização (fls. 39/41, 45/47, 105/106, 119/125 e 133/134), se frustrou, 

com lastro no teor do art. 257, inciso I do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que se proceda à citação do executado Paulo Jorge de 

Souza, mediante a expedição de edital. Estabeleço, com fundamento no 

art. 257, inciso III do Código de Processo Civil, prazo de 60 (sessenta) 

dias.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 97892 Nr: 4274-98.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO NORTE SERVIÇOS DE COLHEITA 

LTDA - ME (CENTRO NORTE COLHEITA), FERNANDO PRECEGUEIRO IVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4274-98.2014.811.0045.

Proceda-se à intimação do Curador Especial acerca do conteúdo da 

sentença de mérito proferida e arquivada nas fls. 93/95 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86913 Nr: 711-33.2013.811.0045

 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: FOSB, CDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI 

DE REZENDE - OAB:10955/MT, HEMELLY BURATTO - OAB:12243/MT

 Processo n.º 711-33.2013.811.0045.

Como medida de prudência, intime-se a requerente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, indique o endereço atualizado do réu, para fins de intimação 

acerca do pedido e/ou apresente manifestação de concordância do 

requerido, por instrumento particular, com firma reconhecida em cartório.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 101044 Nr: 6686-02.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS - ME, 

MECATRAN PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, ADEMIR PUZISKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR TOZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT/16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6686-02.2014.811.0045.

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por Fabiane 

Comércio de Peças e Serviços Ltda. e Mecatran Prestadora de Serviços 

Ltda. contra Altemir Tozi, em que visa a satisfação da divida.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o 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 (fls. 74/79). 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.

Determino a realização da exclusão da restrição judicial, existente na 

margem do prontuário administrativo dos veículos, através do sistema 

RENAJUD.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 29229 Nr: 3202-86.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS ROGERIO CORTEZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIOMAQ, INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS - com supedâneo no CDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 309/2008.

Considerando-se que o credor apresentou a certidão atualizada da 

matrícula do bem imóvel, com fundamento no conteúdo normativo do art. 

845, § 1.º do Código de Processo Civil, DETERMINO que se proceda a 

penhora dos imóveis descritos nos documentos juntados nas fls. 130/131 

dos autos, mediante termo nos autos. Logo após, a escrivania deverá: a) 

expedir certidão de inteiro teor do ato de constrição judicial, para fins de 

averbação no Cartório de Registro de Imóveis [art. 844 do Código de 

Processo Civil]; b) proceder à intimação do exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, providencie a juntada de cópia da matricula atualizada do 

bem, com o registro da penhora; c) expedir carta precatória com o objetivo 

de efetivar a avaliação, intimação e venda judicial dos bens imóveis; d) 

proceder à intimação das partes acerca da ultimação dos atos 

processuais de penhora e de avaliação.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003403-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SILVA AZAMBUJA CAMARA (AUTOR(A))

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LIDIANE PAULA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003403-12.2018.8.11.0045. Cuida-se de Ação Anulatória 

de Ato Administrativo, ajuizada por Eliane Silva Azambuja contra o 

Município de Lucas do Rio Verde/MT, visando à decretação de nulidade de 

ato administrativo, bem como a reintegração na função pública. Vieram os 

autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a 

fundamentar. A demanda não comporta maiores digressões, porquanto 

deve ser declinada a competência para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Com efeito, estabelece o artigo 2º, caput, da Lei n.º 12.153/2009, 

que os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para o 

processo, conciliação e julgamento das causas cíveis de interesse dos 

Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios até o valor de sessenta 

salários mínimos, in verbis: “Art. 2º É de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.” Ressalte-se 

que a eventual complexidade da causa e/ou a necessidade de realização 

de perícia, não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, haja vista a ausência de previsão legal neste sentido [STJ – AgRg 

no REsp 1214479/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, segunda turma, julgado 

em 17/10/2013, DJe 06/11/2013; TJRS – Recurso Cível Nº 71007334618, 

Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: 

Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 27/02/2018]. A 

competência dos Juizados Especiais, sendo em razão da matéria, 

determinada pela natureza da relação jurídica em litígio, é absoluta no foro 

onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública [art. 2º, §4º, 

Lei n.º 12.153/2009]. Por sua natureza, não está susceptível à alteração, 

tampouco prorrogação, podendo ser suscitada a qualquer momento e grau 

de jurisdição, bem como reconhecida de ofício [art. 64, §1º, do CPC/2015], 

sob pena de nulidade do feito. Nesse passo, voltando-se a demanda 

contra o Município de Lucas do Rio Verde/MT [art. 5.º, inciso II da Lei n.º 

12.153/2009], em que o proveito econômico almejado pela parte autora, 

decorrente da eventual sentença de procedência, é menor do que 60 

(sessenta salários mínimos), não figurando entre aquelas exceções 

previstas no art. 2º, §1º, da Lei 12.153/2009 – posto que o inciso III exclui 

apenas da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão, ao 

passo que o presente caso visa a anulação de pedido de exoneração –, 

forçoso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial 

da Fazenda Pública para processar e julgar o feito [TJRS – Agravo de 

Instrumento Nº 70073112831, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Ricardo Bernd, Julgado em 28/11/2017; TJRS – Apelação e 

Reexame Necessário Nº 70065606568, Quarta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Bernd, Julgado em 18/11/2015]. Ante o 

exposto, com espeque no artigo 64, §§1º e 3º do Código de Processo 

Civil, Reconheço a incompetência absoluta deste Juízo para atuar na 

presente demanda e, por consequência, determino a remessa dos autos 

para o Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca. Intimem-se. 

Preclusa esta decisão, cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 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.: 98269 Nr: 4591-96.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI PEREIRA AVELAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, FABIO DO NASCIMENTO SILVA - 

OAB:OAB/MT 16947-O

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente, 

levando em conta a determinação de fls. 115, para INTIMAR o Acusado na 

pessoa de seu procurador para que, no prazo legal APRESENTE suas 

Alegações Finais, por memoriais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 139605 Nr: 3227-84.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO PETRÔNIO PAGANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13412-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado da vítima, Dr Edmar J. Rodrigues Junior, OAB/MT 

7044-B, acerca da audiência designada para o dia 21/08/2018, às 13h30, 

nesta Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 96587 Nr: 3215-75.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEA KONNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES GARCIA NETO - 

OAB:11512/O

 Impulsiono o presente feityo nos termos da CNGC e da Legislação 

vigente, levando em conta a determinação de fls. 150, para INITMAR a 

Acusada, na pessoa de seu procurador para que, no prazo de 03 (três) 

dias ratifique ou retifiquem suas Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 152522 Nr: 1430-39.2018.811.0045

 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): IKARO DO NASCIMENTO PINTO CARDOSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VIVAN - 

OAB:OAB/MT 24885/O

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente, 

levando em conta o recurso de apelação de fls. 97/113, para INTIMAR o 

Réu, na pessoa de seu procurador para que, no prazo legal, APRESENTE 

suas Contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 156777 Nr: 3975-82.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 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 15h20min.

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.: 134201 Nr: 13-85.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON JUNIOR JARDIM DOS SANTOS, 

DUARTE TOSHIYA KURAOKA, DINIZ CARLOS FLECK, EDER TOBIAS DA 

SILVA, JOAO LUIS BARANOSKI, RICHARD APARECIDO DA SILVA 

MOREIRA, PABLO APARECIDO PEDROSO DE AMORIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIS CRISTINA FREITAS E 

SILVA - OAB:23396/O

 Vistos etc.,(...) Desta forma, indefiro as preliminares em questão.Com 

efeito, não havendo outras preliminares a serem apreciadas, e não 

vislumbrando as hipóteses previstas no artigo 397, do Código de Processo 

Penal (alterado pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e 

de consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

25 de setembro de 2018, às 13h00min. Saliento que na referida audiência 

serão inquiridas as vítimas, as testemunhas arroladas pela acusação e 

pela defesa residentes nesta Comarca e, ao final, interrogado o 

réu.Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como 

as testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.Às providências e expedientes 

necessários, observando as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 134267 Nr: 55-37.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINIZ CARLOS FLECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ZINI DA CUNHA - 

OAB:22905-0

 Vistos etc.,(...) ISSO POSTO, em consonância com o parecer ministerial, 

DECLARO extinto o presente feito, sem resolução do mérito, por força da 

litispendência, nos termos do artigo 267, inciso V, do CPC, sob pena de bis 

in idem.P.R.I.Transitada em julgado, procedam-se as anotações e 

comunicações necessárias.Após, arquive-se, com as cautelas de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 43717 Nr: 4025-55.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE SILVA FIGUEREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, FABIO DO NASCIMENTO SILVA - 

OAB:OAB/MT 16947-O

 Vistos etc.,(...) .Com relação ao requisito subjetivo, não há notícias de 

descumprimento das condições que lhe foram impostas.Isso posto, 

presentes os requisitos objetivo e subjetivo exigidos pelo art. 112, caput, 

da LEP, transfiro o reeducando ANTONIO JOSÉ SILVA FIGUEREDO, 

qualificado nos autos, ao regime ABERTO para o cumprimento do restante 

da pena privativa de liberdade.(...) Portanto, diante da inexistência de 

estabelecimento adequado ao regime aberto, determino o cumprimento de 

pena privativa de liberdade, até que surja vaga em estabelecimento 

prisional adequado, sob as seguintes condições, sem prejuízo de outras:1. 

Trabalhar durante o período diurno, permanecendo recolhido na sua 

residência durante o período das 20:00 horas às 06:00 horas de segunda 

a sexta-feira e integralmente nos finais de semana e feriados, salvo se 

trabalhar no período das 07:00 às 12:00 horas aos sábados, desde que 

comprove nos autos;2. Comprovar o exercício de atividade lícita no prazo 

de 30 (trinta) dias;3. Não frequentar lugares com aglomerações de 

pessoas, a não ser as religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar 

bares, casa de jogos, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja 

ampla difusão e consumo de bebidas alcoólicas;4. Não praticar novos 

crimes, badernas, brigas ou arruaças;5. Não ingerir bebidas alcoólicas e 

nem consumir ou usar drogas proibidas;6. Comparecer em juízo, 

bimestralmente, entre o dia 10 (dez) e o dia 20 (vinte) de cada mês, para 

informar onde mora e onde está trabalhando.Dessa feita, para que o 

recuperando seja devidamente admoestado acerca das novas condições 

de cumprimento de pena que lhe estão sendo impostas, designo audiência 

admonitória para o dia 29 de janeiro de 2019, às 13h00min.Intime-se o 

recuperando.Ciência ao Ministério Público e à Defesa.Cumpra-se.Às 

providências e expedientes necessários observando as formalidades 

legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010401-76.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

HOZOR VITORINO DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

VISTA AO RECLAMANTE ACERCA DA CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA, 

PARA MANIFESTAR NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002472-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA PULQUERIO (REQUERENTE)

FABIANE BARTH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

manifestação de Id. 12908033, INTIMO a parte autora, por meio de sua 

digna Advogada, para requerer o que de direito no prazo legal. Lucas do 

Rio Verde - MT, 17 de agosto de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012037-77.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MAIA DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSE ALVES DE ANDRADE 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: 

8012037-77.2015.8.11.0045. REQUERENTE: CARLOS MAIA DE AMORIM 

REQUERIDO: JOSE ALVES DE ANDRADE NETO Vistos. DEFIRO o 

requerimento de penhora on-line no valor de R$ 4.793,94 (quatro mil, 

setecentos e noventa e três reais e noventa e quatro 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, 14 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010245-54.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI VIEIRA PEREIRA (EXEQUENTE)

PATRICIA ROSA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010245-54.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: VANDERLEI VIEIRA PEREIRA 

EXECUTADO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

Vistos. DEFIRO o requerimento de penhora on-line no valor de R$ 3.968,06 

( três mil, novecentos e sessenta e oito reais e seis centavos), conforme 

cálculo de id. 12821703, nos CNPJ's 04.533.779/0001-61, 

04.533.779/0007-57, 04.533.779/0009-19, 04.533.779/0008-38 e 

04.533.779/0010-52. 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. Determino que a secretaria 

providencie o cumprimento do parágrafo 1º da deliberação de id. 

12423469. Intimado o devedor quanto à penhora e tendo se quedado 

inerte, defiro o pedido de levantamento dos valores penhorados em favor 

do exequente, atendido o Provimento 68/2018 do CNJ. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 15 de 

agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011903-50.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

DIRCEU MORANTI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACSON MARCELO NERVO (ADVOGADO(A))

NOVAIS & NOVAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

UTILITARIO AUTO PECAS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 17 de agosto de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003482-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE (ADVOGADO(A))

LEANDRO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES 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: 

1003482-88.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LEANDRO JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: NORSA REFRIGERANTES LTDA Visto etc. Dispensado o 

relatório. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por 

LEANDRO JOSÉ DA SILVA em face de NORSA REFRIGERANTES LTDA, 

aduzindo em síntese que ao tentar efetuar a compra no comércio local foi 

surpreendida com a inscrição no serviço de proteção ao crédito –SPC, no 

entanto desconhece todas a s inscrições em seu nome. Dispõe o artigo 

300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203) Pois bem. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que 

não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de 

demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da 

alegação — dado a total ausência de comprovação de ocorrência de 

perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de identificação 

pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, praticado por 

terceiro (exemplos de situações típicas que originam inscrições indevidas 

nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência de reclamação, 

efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou tentativa de 

resolução do problema através dos órgãos e serviços públicos de 

proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Observa-se ainda que o perigo de dano 

não ficou demonstrado, uma vez que as inscrição forma realizadas há 

mais de 02 (dois) anos, conforme se vê do extrato de negativações. 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. 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. Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte autora. 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, 17 de agosto de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000130-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO CERVINI INFORMATICA - ME (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

EDINA LILLIAN PERON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000130-25.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: ABRAAO CERVINI 

INFORMATICA - ME EXECUTADO: EDINA LILLIAN PERON Visto Defiro o 

requerimento veiculado no Id. nº 14671572, determinando que seja 

procedida à penhora on-line nas contas e/ou aplicações, em que o 

Executada eventualmente figure como titular, estabelecendo-se como 

valor limite a ser constritado a quantia de R$ 839,44 (oitocentos e trinta e 

nove reais e quarenta e quatro centavos), de acordo com a dicção dos 

art.(s) 835 e 854, ambos do CPC. Caso haja penhora, designe-se 

audiência de conciliação conforme disponibilidade de pauta do conciliador, 

devendo o executado poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito 

ou verbalmente. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de 

agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010098-62.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO OBOYLE (EXEQUENTE)

ERIKA COSTA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAINE ROZZATTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010098-62.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: MARIA APARECIDA SILVA 

CARVALHO OBOYLE EXECUTADO: CRISLAINE ROZZATTI Visto. 

Considerando que não houve o pagamento voluntário da divida, defiro o 

requerimento veiculado no Id. nº 12989715, 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$ 7.593,76 (sete mil 

quinhentos e noventa e três reais e setenta e seis 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, 15 de agosto de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002905-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA KRAUSE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO 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 DECISÃO Processo: 

1002905-13.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CELIA KRAUSE REQUERIDO: 

CIELO S.A. Vistos. CELIA KRAUSE, qualificado na inicial, ingressou com 

Reclamação de Cobrança Indevida e Indenização por Danos Morais 

cumulada com Tutela Antecipada em desfavor de VISA ADMINISTRADORA 

DE CARTÕES DE CREDITO, sustentando, em síntese, que a reclamada vem 

cobrando uma suposta dívida no valor de R$ 190,00 (cento e noventa 

reais). Aduz que, desconhece a suposta dívida, bem como procurou a 

reclamada para tentar solucionar o problema em questão, no entanto, a 

autora não obteve êxito. Alega que a cobrança é ilegal, indevida e 

abusiva, e dessa forma, pleiteia a concessão da tutela de urgência para o 

fim de determinar que a reclamada se abstenha de incluir o seu nome do 

rol de inadimplentes. 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 

abstenha de incluir o seu nome do cadastro de inadimplentes. 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. Ante ao 

exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e determino que a 

reclamada se abstenha de incluir o nome da autora no rol 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, provas 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, 17 

de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002361-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA JARA (REQUERENTE)

WEYLLA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

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 DECISÃO Processo: 

1002361-25.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA AMELIA JARA 
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REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos. Considerando que até o presente momento os requeridos, 

devidamente intimados para providenciar a realização do exame de 

cintilografia negativa de corpo inteiro, não cumpriram e que apesar de 

entender o bloqueio de valores deve ser medida de natureza excepcional, 

a efetivação da medida concedida no presente caso está relacionada à 

preservação da saúde da requerente, de modo que a ponderação das 

normas constitucionais deve privilegiar a proteção do bem maior que é a 

vida. Em decorrência do exposto e com a finalidade de materializar a 

decisão que determinou a realização dos exames médicos, entende-se 

que o pleito visando o bloqueio de verbas do requerido merece 

procedência. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido, 

reiteradamente, pela admissão do “bloqueio de verbas públicas para 

garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses 

de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde” (AgRg no RMS 

39937/GO Agravo Regimental no Recurso em Mandado de Segurança 

2012/0267578-4 – Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma – j. 

5.8.2014). Posto isto, defiro o pedido e determino o bloqueio de R$ 

7.300,00 (sete mil e trezentos reais), a ser feita nas contas do Estado de 

Mato Grosso e do Município de Lucas do Rio Verde, o que se dará através 

do Sistema BACEN. Intime-se os requeridos para se manifestar acerca do 

bloqueio, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, 17 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010520-76.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LORACI TERESINHA DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

BRASIL TELECOM S/A OI (EXECUTADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010520-76.2011.8.11.0045. EXEQUENTE: LORACI TERESINHA DOS 

SANTOS SILVA EXECUTADO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos. Trata-se 

de cumprimento de sentença apresentado por LORACI TERESINHA DOS 

SANTOS SILVA 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. 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, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde-MT, 17 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005089-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE MAILSON RIBEIRO COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (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 SENTENÇA Processo: 

1005089-73.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE MAILSON RIBEIRO 

COSTA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 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, certifique-se e 

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, 17 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 22307 Nr: 208-22.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS ROGERIO CORTEZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANIO BENTO DE OLIVEIRA-ME 

GEOCATER, BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA MARQUES SILVA - 

OAB:MT/23.986, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 

12.208-A
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 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o autor para manifestar-se 

da petição de p. 399.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 24654 Nr: 2498-10.2007.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA MINEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASMILHO REPRESENTAÇÕES LTDA, VERA 

CRUZ AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DAL MOLIN - 

OAB:15887/MT, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:6668/MT, LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - 

OAB:GO/23.696

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias dos Embargos de Declaração 

opostos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 113050 Nr: 5519-13.2015.811.0045

 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: EDSON MARQUES

 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

 VISTOS.

Considerando as informações apresentadas pelo autor (certidão de p. 57), 

quanto as apresentadas por seu patrono (pp. 58/61), e desde já, visando 

por fim a presente celeuma, em observância o art. 22, § 4º, da Lei n.º 

8.906/94 (Estatuto da Advocacia), determino a intimação do advogado Dr. 

Alexandre Azevedo Antunes, OAB/MT 8.843 para, no prazo de 10 (dez) 

dias, juntar o respectivo contrato de honorários pactuado com o 

requerente, a fim de que se verifique a parte cabível a cada qual.

Com a juntada do documento, DEFIRO o levantamento da quantia 

depositada nos autos (p. 47-verso), em favor do autor e seu advogado.

Decorrido o prazo que fala o § 1º do art. 1º do provimento n.º 68/2018 do 

CNJ, expeça-se alvará do valor correspondente ao advogado (Dr. 

Alexandre Azevedo Antunes, OAB n.º 8.843), com a transferência para 

conta corrente indicada à p. 52, bem como expeça-se alvará da quantia 

cabível ao autor, transferindo-a para conta corrente indicada à p. 54.

Ultimadas as providências acima e levantado os respectivos valores, 

arquive-se os autos com as cautelas de estilo.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 115550 Nr: 6986-27.2015.811.0045

 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: ADRIANO SKOWRONSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENASCER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA. – ME, BIAZUS & BIAZUS, LUIZ BRISOLA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO AUGUSTO DOS SANTOS 

NOCCHI - OAB:14913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE AGOSTINHO 

ZOLDAN - OAB:10.134/MT, Valterlei Cristiano Miquelin - 

OAB:14307/MT, VINICYUS PEDRO GIACOMINI BIAZUS - OAB:20984/O 

MT

 VISTOS.(...) Não havendo nulidades a declarar e nem irregularidades 

outras para sanar, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à 

fase instrutória.Desde já, designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 16 de outubro de 2018, às 15h00min.Intimem-se as 

partes para apresentarem o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 357, § 4º, CPC).(...) .Em tempo, manifestem-se as requeridas, 

querendo, acerca dos novos documentos apresentados pelo autor (pp. 

232-verso a 235). Prazo: 15 (quinze) dias.(...) .Intimem-se. Cumpre-se.Às 

providências necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003490-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MORANDINI EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT0010172A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003490-65.2018.8.11.0045 VistoS. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por PATRICIA MORANDINI EIRELI em 

face de ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, liminarmente, a autora, 

a suspensão da exigibilidade dos débitos (ICMS) relativos às notas fiscais 

n.º 14 e 15, emitidas em 20.06.2018, face o desconhecimento da 

operação, bem como ausência de recebimento das mercadorias 

relacionadas nos respectivos documentos fiscais. Com a inicial vieram 

documentos, conforme se vê dos Id’s anexos. Vieram-me conclusos. É 

breve o relato. Fundamento. Decido. Pois bem. Segundo o art. 300 do novo 

Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de 

ser observando dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (fumus boni iuris e 

periculum in mora). Considerando os elementos de cognição existente nos 

presentes autos, tenho que a autora conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a 

probabilidade de seu direito, bem como o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, vejamos. No caso, a autora comprovou a 

existência de notas fiscais faturadas em seu nome (ID n.º 14778009, 

14777996, 14778029 e 14778042), bem como o lançamento do imposto 

ICMS no valor total de R$ 9.586, 84 (nove mil, quinhentos e oitenta e seis 

reais e oitenta e quatro centavos), referente às notas fiscais de n.º 14 e 

15, emitidas na data de 20.06.2018 (ID n.º 14778053). Comprovou ainda, a 

requerente, o questionamento das ditas notas fiscais, através do 

manifesto de desconhecimento protocolado na data de 08.08.2018, junto 

ao sistema eletrônico da SEFAZ (ID n.º 14778261 e 14778215), contudo, 

sem qualquer resposta do órgão fiscal até o momento, demonstrando 

assim, a probabilidade de seu direito. Igualmente está caracterizado o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, visto que a 

efetivação de lançamento do imposto em nome da empresa autora – em 

data próxima (20.08.2018), gerará transtornos de ordem comercial, já que 

se trata de microempresa, bem como o valor do débito em discussão se 

monstra elevado, principalmente se restar comprovada a inexistência da 

dívida, que se discute na presente ação. Assim, CONCEDO A LIMINAR 

PLEITEADA com o fim de determinar a suspensão da exigibilidade dos 

débitos (ICMS) relativos às notas fiscais n.º 14 e 15, emitidas em 

20.06.2018, da conta corrente fiscal da empresa autora. Ressalte-se que 

não há risco de irreversibilidade da conduta, pois, a qualquer momento 

poderá ser revogada esta decisão, não violando o prescrito no art. 300, 

§3º do Código de Processo Civil. Oficie-se à SEFAZ/MT para o 

cumprimento da presente medida. No mais, considerando a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstram que o Ente Federativo não tem por hábito ou regra 

transacionar. Em razão do acima exposto, dispenso a realização de 

audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, 

DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal (art. 335, III c/c art. 183, caput e § 1º, todos do CPC), ressaltando 

que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como 

verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Sendo 

contestada a ação, intime-se o autor para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 17 de agosto de 2018. Gisele Alves 

Silva Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 375 de 785



1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31474 Nr: 474-76.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilnei Paixão de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nemias Batista Pereira - 

OAB:OAB/MT 4544 -B, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

executada para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca do laudo 

pericial juntado às fls. 637/677.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 37029 Nr: 1631-50.2011.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Lima Alves, Simone Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Brasil Central Ltda, Bradesco 

Auto/Re Companhia de Seguros S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo Pereira da Silva - 

OAB:12552/MT, Laís Bento de Resende - OAB:OAB/MT 11.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Livia Costa de Sousa - 

OAB:27.830 GO, Magdalena Candida da Silva - OAB:17561/GO, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 05 (cinco), 

manifeste-se nos autos acerca da petição do requerido de fls. 741/742, 

ficando advertida a parte de que no caso de inércia, serão tidas como 

verdadeiras as informações colacionadas pelo requerido na referida 

petição.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000947-64.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES SIESSEL GASPERINI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

MUNICIPIO DE AGUA BOA (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DECISÃO Processo: 1000947-64.2018.8.11.0021. AUTOR: LOURDES 

SIESSEL GASPERINI RÉU: MUNICIPIO DE AGUA BOA, SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 1. Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer, com pedido de tutela específica de urgência, ajuizada por 

LOURDES SIESSEL GASPARINI, neste ato representada por ELISIANE 

GASPERINE, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, e em face do 

MUNICIPIO DE AGUA BOA e do ESTADO DE MATO GROSSO. Despacho 

inicial determinou a remessa dos autos ao NAT (ID n. 14264214). Parecer 

do NAT indicou a imprescindibilidade do tratamento de fonoaudiologia (ID n. 

14368834). A autora se manifestou (ID n. 14673925). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório do necessário. Fundamento e decido. 2. 

Compulsando os autos, denota-se que a parte autora postula por uma 

tutela de urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu 

conhecimento initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de 

Processo Civil especifica quais os elementos necessários para a 

concessão do que fora requerido: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Verifica-se, portanto, que dois são os requisitos para a concessão da 

tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito (requisito genérico) 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos 

alternativos, os quais devem, ao menos um deles, cumular-se com o 

primeiro). A probabilidade do direito nada mais é do que a presença do já 

consagrado requisito declinado no conhecido termo latim fumus boni iuris, 

ou seja, a existência de plausibilidade verossímil do direito alegado. Não se 

trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse ser considerada tal 

já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela de evidência. Tendo 

o legislador expressamente exigido, para a concessão da tutela de 

urgência, que haja a probabilidade do direito invocado, evidentemente que 

as meras alegações da parte, por mais relevantes que sejam, não tem o 

condão de permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao 

contraditório diferido. Assim, as alegações da parte devem 

encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua 

existência. Diferentemente do que - por uma análise meramente semântica 

- pode parecer, a probabilidade do direito não é o que se apresenta 

semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir sobre a base 

corroborativa do que já consta nos autos como elementos de prova. 

Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as alegações que 

contivessem em seu bojo o necessário nexo com os elementos de prova 

já anteriormente produzidos. A probabilidade do direito seria o equivalente 

à verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. Na lide balizada, a probabilidade do direito 

encontra-se perfunctoriamente presente, posto que há nos argumentos 

empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de plano 

comprovado. Assim, vemos que no presente caso a presença da 

probabilidade jurídica do que se pleiteia deriva diretamente da existência 

da prova indiciária dos fatos. Fora acostada aos autos prova inequívoca 

da enfermidade que aflige a paciente, bem como da imprescindibilidade do 

tratamento fonoaudiológico para sua recuperação, o que permite aferir a 

verossimilhança das alegações expendidas na peça de ingresso, 

conforme relatórios médicos, nesta fase de cognição sumária, bem como 

está demonstrado que, em tese, a situação narrada nos autos persiste até 

o momento, o que demonstra a necessidade da demandante receber o 

pretendido tratamento. Além disso, no caso dos autos, verifica-se que um 

dos requisitos – alternativos - para a concessão da tutela de urgência 

encontra-se presente, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

- ou periculum in mora, como é mais comumente conhecido no ambiente 

forense – nada mais é do que a demonstração do receio que a demora da 

decisão judicial possa causar um dano grave ou de difícil reparação ao 

bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro provimento jurisdicional, 

ainda que concessivo do direito invocado. A decisão judicial sobre a tutela 

de urgência precisa necessariamente estar fundada na prova do 

periculum in mora e, no caso dos autos, a prova referida encontra-se 

patente. Com efeito, trata-se de medida necessária para a manutenção da 

saúde da autora, configurando-se em medida que não pode ser 

postergada ao exame final da lide, sob pena de se impor ao mesmo 

situação de insustentável degradação, fator que, ressalte-se, afasta a 

irreversibilidade do provimento, mormente quando a antecipação 

pretendida tem caráter de proteção à saúde, que tem como pano de fundo 

o direito à vida, este que se sobrepõe a qualquer outro bem em qualquer 

escala de valores. 3. Ante o exposto, DEFIRO a tutela específica de 

urgência e, por consequência, determino que os requeridos – Município de 

Água Boa/MT e Estado de Mato Grosso – forneçam o tratamento de 

assistência terapêutica integral de fonoaudiologia, no prazo de 05 (cinco) 

dias, até o restabelecimento da saúde da autora. No mais, não sendo 

caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência 

liminar do pedido, CITEM-SE os requeridos, nos termos do artigo 238, 

caput, do NCPC, para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal 

ou procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Porventura o requerido 

seja pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito 

Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito 
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público), a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 

3º). Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que não admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Conforme 

exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no 

mandado que a citação tem como finalidade a integração do citando na 

relação processual e também para que a parte, querendo, conteste a ação 

no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial para a apresentação da 

contestação será aquele previsto no artigo 231 do Código de Processo 

Civil. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente 

as alegações de fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 

344 caput do Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de 

quaisquer das disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo 

qualquer alegação, pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do 

direito do autor ou se forem levantadas quaisquer arguições de questões 

previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser 

intimado, independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no 

prazo de 15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 

caput do diploma normativo em apreço. DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita. Cumpridas as providências determinadas, venham-me os autos 

conclusos para julgamento conforme o estado do processo (Parte 

Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Fica cópia da presente decisão 

valendo como ofício/mandado/carta precatória. Cumpra-se com urgência. 

Água Boa/MT, 16 de agosto de 2018. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-60.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELMO PAULA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

MARIA DA CONCEICAO LOPES DE OLIVEIRA (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: AUDIENCIA 

CONCILIAÇÃO - COCALINHO Data: 24/10/2018 Hora: 09:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001098-30.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO SOARES FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

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: 

AUDIENCIA CONCILIAÇÃO - COCALINHO Data: 24/10/2018 Hora: 09:30 , 

horas de Mato Grosso, endereço: Posto de Atendimento de Cocalinho-MT, 

sito: Av. Hermano Ribeiro da Silva, s/n, Centro - Cocalinho-MT, (Fone: 

3468-1694 - da Comarca de Agua Boa-MT). ELEONORA BISSOLOTTI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001111-29.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DA SILVA GAMASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO AGUIAR GONCALVES (REQUERIDO)

JORCELENE TEIXEIRA PEDROSO (REQUERIDO)

 

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: 

AUDIENCIA CONCILIAÇÃO - COCALINHO Data: 24/10/2018 Hora: 09:45 , 

horas de Mato Grosso, endereço: Posto de Atendimento de Cocalinho-MT, 

sito: Av. Hermano Ribeiro da Silva, s/n, Centro - Cocalinho-MT, (Fone: 

3468-1694 - da Comarca de Agua Boa-MT). ELEONORA BISSOLOTTI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIEN KELLI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para dar inicio a fase de cumprimento de sentença, no prazo 

de 15 dias, sob pena de arquivamento dos autos. ELEONORA BISSOLOTTI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-23.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA PEIXOTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para dar inicio a fase de cumprimento de sentença, no prazo 

de 15 dias, sob pena de arquivamento dos autos. ELEONORA BISSOLOTTI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000685-17.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DOS SANTOS BONORA BOLZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para dar inicio a fase de cumprimento de sentença, no prazo 
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de 15 dias, sob pena de arquivamento dos autos. ELEONORA BISSOLOTTI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-48.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIMAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para dar inicio a fase de cumprimento de sentença, no prazo 

de 15 dias, sob pena de arquivamento dos autos. ELEONORA BISSOLOTTI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-69.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

GABRIELLA SOARES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para dar inicio a fase de cumprimento de sentença, no prazo 

de 15 dias, sob pena de arquivamento dos autos. ELEONORA BISSOLOTTI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-85.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA MILKEWICZ ERCICO (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para dar inicio a fase de cumprimento de sentença, no prazo 

de 15 dias, sob pena de arquivamento dos autos. ELEONORA BISSOLOTTI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-33.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para dar inicio a fase de cumprimento de sentença, no prazo 

de 15 dias, sob pena de arquivamento dos autos. ELEONORA BISSOLOTTI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001501-33.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

MARCELO ROMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para dar inicio a fase de cumprimento de sentença, no prazo 

de 15 dias, sob pena de arquivamento dos autos. ELEONORA BISSOLOTTI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001503-03.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para dar inicio a fase de cumprimento de sentença, no prazo 

de 15 dias, sob pena de arquivamento dos autos. ELEONORA BISSOLOTTI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001978-56.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

NOELSO MARCAL ARAUJO SILVEIRA (REQUERENTE)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para dar inicio a fase de cumprimento de sentença, no prazo 

de 15 dias, sob pena de arquivamento dos autos. ELEONORA BISSOLOTTI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001980-26.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

TEREZINHA TELMA MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para dar inicio a fase de cumprimento de sentença, no prazo 

de 15 dias, sob pena de arquivamento dos autos. ELEONORA BISSOLOTTI 

Gestor de Secretaria

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 87303 Nr: 1770-31.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Valdevino da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A, Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - 
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OAB:20700-O

 Finalidade: intimar o(s) advogado(s) assistente(s) de acusação, para que, 

no prazo de 05 dias, apresente alegações finais/memoriais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 106302 Nr: 437-39.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Dias dos Santos, Antonio Alves dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724/O

 Finalidade: intimar o(s) advogado(s) assistente(s) de acusação, para que, 

no prazo de 05 dias, apresente alegações finais/memoriais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 90477 Nr: 385-14.2014.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weliton Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Wanderley Sudario 

Esteves - OAB:12.274 E, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A

 Finalidade: intimar o(s) advogado(s) assistente(s) de acusação, para que, 

no prazo de 05 dias, apresente alegações finais/memoriais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1024307 Nr: 5787-71.2017.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Feliphe Pereira Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA ALVES 

BEZERRA - OAB:22090/O

 Finalidade: intimar o(s) advogado(s) assistente(s) de acusação, para que, 

no prazo de 05 dias, apresente alegações finais/memoriais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 105488 Nr: 5454-90.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6.883-A

 Finalidade: intimar o(s) advogado(s) assistente(s) de acusação, para que, 

no prazo de 05 dias, apresente alegações finais/memoriais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 99084 Nr: 1723-86.2015.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Custodio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 Finalidade: intimar o(s) advogado(s) assistente(s) de acusação, para que, 

no prazo de 05 dias, apresente alegações finais/memoriais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 5240 Nr: 2688-16.2005.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Santos Neto da Silva - 

OAB:33296, Odilon Neto da Silva - OAB:29413 GO

 Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) do(s) Réu(s) para que, no prazo de 

05 dias, se manifeste acerca do interesse/necessidade na manutenção ou 

restituição do material bélico apreendido nos autos.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96426 Nr: 2614-08.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.°96426

Vistos.

 Encaminho os presentes autos ao Núcleo de Assessoramento Técnico de 

Juízes- NAT, para manifestação.

 Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 16 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 89400 Nr: 5882-07.2017.811.0020

 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: MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Ação de Retificação de Nome, proposta por Ana Flavia 

Rodrigues dos Santos, representada por sua genitora Maria Rodrigues 

dos Santos.

Preenchidos os requisitos legais do artigo 319 do CPC, RECEBO a petição 

inicial.

Em prossecução, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Após retornem conclusos.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 16 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 59358 Nr: 1981-36.2014.811.0020
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVNDC, EDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS 

NETO - OAB:20129/O, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11.683/MT

 Vistos.

 Diga o Ministério Público.

 Após, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000298-05.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

ADEIR MARQUETE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT0002644A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA TERESA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000298-05.2018.8.11.0020. AUTOR: 

ADEIR MARQUETE OLIVEIRA, EUNICE RODRIGUES DE OLIVEIRA RÉU: RITA 

TERESA DOS SANTOS Vistos. 1. INTIME-SE a parte requerente para que 

providencie, no prazo de 60 (sessenta) dias, os documentos mínimos 

necessários de acordo com o provimento nª 09/2017, da Corregedoria da 

Justiça do TJMT, o qual transcrevo abaixo, sob pena de indeferimento da 

inicial. “art. 1º - RECOMENDAR aos magistrados que, nas ações 

reivindicatórias, possessórias e de usucapião, observem se estão 

instruídas, no mínimo, com os seguintes documentos: a) Estudo cadastral 

fornecido pelo Instituto da Terra do Estado de Mato Grosso; b) Fluxograma 

da Cadeia Dominial; c) Matrícula do Imóvel a ser usucapido, com respectiva 

cadeia dominial (quando houver); d) Planta georreferenciada do imóvel 

contendo a tabela com elementos do perímetro, memorial descritivo e 

planilha de dados cartográficos de acordo com o Norma Técnica de 

georreferenciamento vigente ou que lhe substituir; e) Mídia digital contendo 

os seguintes arquivos digitais: planta (em formato .dwg ou .dxf), poligonal 

limpa (em formato .dwg ou dxf e .kml ou .kmz), memorial descritivo (em 

formato PDF), e planilha de dados cartográficos (em formato .ODS); f) 

ART/CREA; Parágrafo único. Os documentos serão apresentados em 04 

(quatro vias, sendo uma para instruir a ação (processo físico, e as demais 

para a remessa às procuradorias públicas”. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000290-28.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ALEANA SOARES PIRES DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIENE CORREIA DOS SANTOS OAB - MT25199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000290-28.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: ALEANA SOARES PIRES DOMINGOS REQUERIDO: 

JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA SENTENÇA DE EXTINÇÃO Vistos. 1. 

Trata-se de Pedido de Homologação de Acordo Extrajudicial interposto por 

ALEANA SOARES PIRES DOMINGOS e JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA, 

ambos qualificados nos autos. 2. Pois bem. Compulsando os autos, noto 

que, em verdade, os requerentes buscam “atualização” do acordo já 

existente e homologado no processo de código 53518, em trâmite neste 

Juízo. 3. Assim sendo, qualquer alteração referente a avença supracitada, 

deverá ser requerida no bojo dos autos supracitados. 4. Por conseguinte, 

mostra-se inadequada a via eleita pelas partes requerentes para a 

satisfação de sua pretensão. DISPOSITIVO 5. Ante ao exposto, em face 

da inadequação da via eleita, DECLARO EXTINTO o processo sem 

julgamento do mérito, consoante fundamento no artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil de 2015. 6. DEFIRO os benefícios da Justiça 

gratuita, nos temos da Lei artigo 98, do CPC/2015, desse modo, sem 

custas e despesas processuais pela parte autora. 7. Após, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC. 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 59694 Nr: 2200-49.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Antônio Assis Oliveira 

- OAB:40.370/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARDEL MENDONÇA 

SANTANA - OAB:0, Rosina Macchione - OAB:14.032

 Vistos.

1. Analisando o pedido de ref. 69, verifico que a parte exequente formula 

pedido incompatível com o rito pelo qual foi deferido o cumprimento de 

sentença de ref. 37, razão pela qual cumulação dos ritos executivos da 

prisão civil e de constrição de bens, é inviável por se tratarem de 

procedimentos diversos.

2. A cumulação de execuções é admitida tão somente quando para todas 

elas for idêntico o procedimento, conforme dicção do art. 780, do 

CPC/2015, o que não se configura no caso em tela.

3. Ademais, já existe ação em trâmite neste Juízo sob o cód. 73727, cujo 

rito é de expropriação.

4. Ante ao exposto, diante da incompatibilidade dos ritos deduzidos (prisão 

e expropriação), INDEFIRO o pedido de ref. 69.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 13 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 62147 Nr: 533-91.2015.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCLADADSDMLSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDSM, VRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte requerente, por intermédio de seus causídicos, para 

se manifestarem acerca do extrato BacenJud (anexo), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 67585 Nr: 3232-55.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS BARBOSA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. O débito foi penhorado e ordenado a sua transferência para a Conta 

Única/TJMT, conforme recibo de protocolamento de ordens judiciais de 

transferências, desbloqueios e/ou reiterações para bloqueios de valores 

anexo.

2. INTIME-SE a parte executada da penhora efetuada, e aguardem-se os 

prazos dos artigos 847 e 854, § 3º do Código de Processo Civil/2015.

 3. OFICIE-SE a Conta Única do TJMT, comunicando-a da penhora e 

solicitando a vinculação do valor penhorado a este processo, por meio de 

Malote Digital (Resolução n.º 15/2012/TP).

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 74865 Nr: 3331-88.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CESAR BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a existência de responsabilidade civil da parte requerida em 

decorrência da prática de dano moral em desfavor da parte requerente.12. 

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 

25/09/2018, às 15h30. 13. 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. 14. 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.15. DETERMINO o 

comparecimento pessoal das partes para prestarem depoimento pessoal, 

intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do artigo 385 do 

CPC/2015.16. 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. 17. INTIMEM-SE ambas as 

partes para fins e prazos do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.28. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

13 de agosto de 2018.PIERRO DE FARIA MENDES

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 84249 Nr: 3703-03.2017.811.0020

 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: ALUIZIO PIMENTEL DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA PIMENTEL DO CARMO - 

OAB:39230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 28. Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do 

NCPC. 29. Sem condenação em custas ou honorários de sucumbência, eis 

que a parte demandante é beneficiária da justiça gratuita. 30. Após o 

trânsito em julgado, proceda às anotações e às baixas necessárias para 

em seguida arquivar os presentes autos. 31. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.32. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

14 de agosto de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 62913 Nr: 866-43.2015.811.0020

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDIANE GUIMARÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Tavares - 

OAB:109.367/RJ, LEONARDO DO REGO MONTEIRO MENDONÇA - 

OAB:102516, Valdemar Pereira Gonçalves - OAB:117.981/RJ

 17. Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do 

NCPC. 18. Sem condenação em custas ou honorários de sucumbência, eis 

que a parte demandante é beneficiária da justiça gratuita. 19. Após o 

trânsito em julgado, proceda às anotações e às baixas necessárias para 

em seguida arquivar os presentes autos. 20. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.21. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

14 de agosto de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92835 Nr: 1158-23.2018.811.0020

 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: ROSÂNGELA MARIA DOS ANJOS FERREIRA, THAMILA 

MARIA PERES OLIVEIRA, ROSELIZÂNGELA MARIA MORAIS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E INTERESSADOS

Resumo da inicial:Trata-se de um Alvará Judicial proposta pela Defensoria 

Pública de Alto Araguaia, em que é requerentes: Rosangela Maria dos 

Anjos Ferreira, Thamila Maria Peres e Roselizangela Maria Morais de 

Souza, visando a expedição do alvará judicial para sacar junto ao Banco 

Sicredi os valores referentes ao saldo na conta em nome do de cujos 

Veronice Peres de Morais, requerendo ao final a total procedência do 

pedido.

Decisão/Despacho:Vistos.

1. RECEBO a inicial, por estarem presentes os requisitos do artigo 319 do 

CPC/2015, que segue procedimento especial do art. 719ss do CPC/2015.

2. DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita nos termos do artigo 98 e seguintes 

do CPC/2015 e, ainda, com fulcro na Lei 1.060/50, caso haja ventilado 

pedido com os requisitos exigidos.

3. Conforme regra do art. 721 do CPC/2015, por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias (art. 257, III, CPC/2015), publicável uma única vez no DJE, 

CITEM-SE os possíveis interessados para fins e prazo do art. 721ss do 

mesmo Código Instrumental Civil.

4. Transcorrido o prazo, vistas ao MPE, nos termos do artigo 178 c/c artigo 

721ss, ambos do CPC/2015.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 02 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Jandira de B. L. e Silva, Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 64262 Nr: 1590-47.2015.811.0020

 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: SILVIA HELENA DE OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEBIADES ALVES RIBEIRO (Espólio), 

ALESSANDRO DE OLIVEIRA RIBEIRO, CLAITON ALVES SAMPAIO, LEHINA 

DE OLIVEIRA RIBEIRO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 381 de 785



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto ao mandado juntado no andamento de referência 27, precatória de 

referência 29 e certidão de referência 30.

Alto Araguaia - MT, 16 de agosto de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 78691 Nr: 372-13.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L M BERLANDI ME, LIDESLEI MARQUES 

BERLANDI, LUCIA SUZAKI BERLANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a certidão de referência 24.

Alto Araguaia - MT, 16 de agosto de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010139-07.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WYLTON FERNANDES PINHEIRO DA CRUZ ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO)

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA OAB - SP0347451A (ADVOGADO)

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010139-07.2015.8.11.0020. EXEQUENTE: MARIA APARECIDA PEREIRA 

CARVALHO EXECUTADO: WYLTON FERNANDES PINHEIRO DA CRUZ ME 

Vistos. 1. AUTORIZO o bloqueio eletrônico, pois o pagamento da 

condenação não se encontra comprovada no processo. Realizada a 

busca, não foi encontrado valor disponível para penhora eletrônica, 

conforme comprovante em anexo. 2. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte 

exeqüente para no prazo de 05 (cinco) dias indicar bens para serem 

penhorados, sob pena de extinção (§ 4º, do artigo 53 da Lei 9.099/95) e 

arquivamento dos autos, com expedição de Certidão de Dívida. 3. 

Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, CERTIFIQUE-SE 

e voltem-me os autos conclusos. 4. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010079-63.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUSA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0018826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO FRANCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010079-63.2017.8.11.0020. EXEQUENTE: MARIA DE SOUSA CARVALHO 

EXECUTADO: JOSE APARECIDO FRANCO Vistos. 1. AUTORIZO o bloqueio 

eletrônico, pois o pagamento da condenação não se encontra comprovada 

no processo. Realizada a busca, não foi encontrado valor disponível para 

penhora eletrônica, conforme comprovante em anexo. 2. Ante ao exposto, 

INTIME-SE a parte exeqüente para no prazo de 05 (cinco) dias indicar 

bens para serem penhorados, sob pena de extinção (§ 4º, do artigo 53 da 

Lei 9.099/95) e arquivamento dos autos, com expedição de Certidão de 

Dívida. 3. Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos. 4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-80.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NETO CAVALCANTE DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000293-80.2018.8.11.0020. REQUERENTE: JOSE NETO CAVALCANTE 

DA CUNHA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. 1. Estando 

presentes os requisitos legais, RECEBO a presente ação nos seus 

moldes, mediante o rito sumaríssimo (Lei 9.099/95). 2. No que tange ao 

pedido liminar de tutela de urgência, no qual a parte requerente busca a 

restituição em dobro de valores retidos, entendo que ventilada medida 

deve ser indeferida, face a ausência do fumus bunis iuris, explico: 3. “In 

casu”, o fumus bunis iuris não foi efetivamente demonstrado, ao menos 

em um exame superficial dos autos. Trata-se de ação de conhecimento 

com pedido de antecipação de tutela de urgência visando restituição de 

quantias retidas indicadas como ilegais, medida que esgota o mérito do 

pedido, de modo que, malgrado os fundamentos da exordial, nesta fase de 

cognição sumária, não vislumbro presente o pressuposto necessário para 

a concessão da tutela de urgência, qual seja: fumus boni iuris, consistente 

na plausibilidade das alegações da parte reclamante. 4. Por oportuno, 

destaco a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA 

COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PEDIDO LIMINARINDEFERIDO. Nos termos do art. 300 , do novo Código de 

Processo Civil , a tutela de urgência será concedida apenas quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, ausente a 

demonstração de tais requisitos, não há falar na concessão da tutela, 

sendo necessário que se aguarde a instrução do feito. Jurisprudência da 

Corte. Manutenção da decisão que se impõe. NEGARAM PROVIMENTO AO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 

70075583856, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 14/03/2018).” 5. Com essas 

considerações e fundamentos, INDEFIRO o pedido de liminar tratado. 6. 

PROCEDA-SE à citação pessoal da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP c/c a CNGC - para comparecimento à 

audiência de conciliação designada (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 
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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. 7. CIENTIFIQUE-SE a parte demandada dos termos 

contidos no art. 9º da Lei 9.099/1995. 8. Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, CITE-SE na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 9. 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 parte requerida, se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC/2015), consignando em seu 

bojo nossas homenagens. 10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-98.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA LOPES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUISA DE OLIVEIRA BUONO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000210-98.2017.8.11.0020. REQUERENTE: MARIA LUCIA LOPES DA 

CONCEICAO REQUERIDO: MARIA LUISA DE OLIVEIRA BUONO Vistos, 1. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 

9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, 

HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-42.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PERUCHI ELETRO-COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS MENZOTTI SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000108-42.2018.8.11.0020. REQUERENTE: PERUCHI ELETRO-COM DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP REQUERIDO: MATHEUS 

MENZOTTI SOUSA Vistos, 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, 

inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro 

extinto o processo. 4. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 

55, da Lei n. 9.099). 5. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). 6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se 

o necessário. 7. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações devidas. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz 

Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-12.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PERUCHI ELETRO-COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CESAR ALMEIDA GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000110-12.2018.8.11.0020. REQUERENTE: PERUCHI ELETRO-COM DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP REQUERIDO: MARCIO CESAR 

ALMEIDA GUIMARAES Vistos, 1. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 

487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro 

extinto o processo. 4. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 

55, da Lei n. 9.099). 5. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). 6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se 

o necessário. 7. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações devidas. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz 

Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-86.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER PEREIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Leandro Santos Melo (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000118-86.2018.8.11.0020. REQUERENTE: VALTER PEREIRA FERREIRA 

REQUERIDO: LEANDRO SANTOS MELO Vistos, 1. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos 

termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O ACORDO DAS 

PARTES e declaro extinto o processo. 4. Sem custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. Submeto a presente 

decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 6. Homologada e 

transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença 

proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98030 Nr: 487-41.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUVA DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 112253 Nr: 3037-72.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ALMERINDA MARIA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposto pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em desfavor 

ALMERINDA MARIA RIBEIRO DA SILVA.

A Autarquia argumenta que, tendo a sentença estabelecido como DIB em 

04/08/2016, não há valores atrasados, já que o benefício está implantado 

desde 02/06/2016.

A parte impugnada, em manifestação as fls. 117/118, defende que a data 

estabelecida na sentença foi equivocada, tendo em vista que a DIB correta 

seria 10/07/2015, de modo que pugna pela correção do erro material e a 

homologação dos seus cálculos.

Os autos vieram conclusos.

 É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 O pronto controvertido extraído da presente impugnação, de fato, decorre 

de erro material na sentença, que foi infeliz em determinar como DIB uma 

data errada, assim como defende a parte impugnada.

Ora, em rápida leitura da sentença, é possível perceber que este Juízo 

estabeleceu a DIB como senda a data do indeferimento administrativo, 

entretanto, equivocadamente apontou esta como sendo 04/08/2016 (data 

da emissão do extrato de fl. 98), quando na verdade a data correta é 

10/07/2015 (Protocolo de Requerimento – fl. 17).

Por oportuno, é importante esclarecer que o trânsito em julgado da 

sentença não obsta a correção de inexatidões materiais, até mesmo 

porque isso causaria contradição no conteúdo do ato judicial.

Com efeito, superado a discussão quanto a DIB, verifica-se que os 

cálculos apresentados em fls. 110 atendem aos parâmetros estabelecidos 

na sentença, o que possibilita a sua homologação.

Diante do exposto, REJEITO a presente impugnação para HOMOLOGAR os 

cálculos referentes ao valor exequendo, apresentados às fls. 110.

 EXPEÇA-SE ofício requisitório de pequeno valor (RPV’s), nos moldes do 

cálculo homologado, e os respectivos alvarás para levantamento dos 

valores.

Oportunamente, conclusos para sentença de extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 15 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 52506 Nr: 3258-31.2011.811.0008

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS SEVERO DO NASCIMENTO, JOSE SEVERO, 

ARNALDO SEVERO, LOURDES SEVERO, ALUIZIO POMBAL DO 

NASCIMENTO, FIRMINO SEVERO, DIRCE SEVERO, LUCIA SEVERO, 

ERANILSON BISPO DA SILVA, EDVALDO SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEU BENTO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIA DO AMARAL 

BRANDÃO - OAB:70.113, NEWTON ZACARIAS DO AMARAL DO 

BRANDÃO - OAB:RJ 70.113, NEWTON ZACARIAS PETERMANN 

FREGADOLLI BRANDAO - OAB:10515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWTON ZACARIAS DO 

AMARAL DO BRANDÃO - OAB:RJ 70.113

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

por força do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Condeno os 

requerentes nas custas, despesas e honorários advocatícios, fixados em 

10% sobre o valor dado à causa, mantendo suspensa a cobrança em 

virtude da gratuidade da justiça deferida às fls. 110.Se interposto recurso 

de apelação, intime-se o(a) apelado(a) a apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 dias e, após, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de Justiça, 

independentemente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, § 

3º do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra 

do Bugres - (MT) 13 de agosto de 2018.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97105 Nr: 6063-49.2014.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDIR DE FATIMA OENNING SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARTINS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEDIR DE FATIMA OENNING SOARES, 

Cpf: 35255145149, Rg: 814.787, Filiação: Balduino Oenning e de Izabel 

Alves de Jesus, data de nascimento: 27/09/1965, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), do lar, Telefone 3361-2633. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.538,14 (Um mil e quinhentos e trinta e oito 

reais e quatorze centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciarias implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC 

TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANA DIGÍLIO 

MENDONÇA RIBEIRO, digitei.

Barra do Bugres, 26 de julho de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Distribuidor Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49497 Nr: 982-27.2011.811.0008

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DOS SANTOS SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, MARCO 

ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - 

OAB:84.314-SP

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDUARDO DOS SANTOS SIQUEIRA, Cpf: 

07585909462, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias implicará 

na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANA DIGÍLIO 

MENDONÇA RIBEIRO, digitei.

Barra do Bugres, 17 de agosto de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127775 Nr: 5241-55.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARIA DA SILVA FREITAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de setembro 

de 2018, às 15h00.

INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

INTIME-SE a Autarquia requerida.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 15 de agosto de 2018.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84670 Nr: 829-23.2013.811.0008

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVAMAR RODRIGUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio de Mello - 

OAB:13.188-B, MARIA ANGELICA AZEVEDO SOUZA SOUTO - OAB:/MT 

10.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - OAB: 

SP/84314

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BANCO PANAMERICANO S/A, CNPJ: 

59285411000113. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias implicará 

na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANA DIGÍLIO 

MENDONÇA RIBEIRO, digitei.

Barra do Bugres, 17 de agosto de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 74 Nr: 54-48.1989.811.0008

 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: ANÍSIO PASSARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA PEREIRA DE MATOS PASSARELLO 

(FALECIDA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 647 e 654, do Código de 

Processo Civil e artigo 192 do CTN, HOMOLOGO, por sentença, para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos a adjudicação dos bens 

constante na relação do plano de partilha de fls. 166/167, bem como 

homologo também a transferência dos bens por meio da cessão de 

direitos, e julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado a 

sentença de homologação da adjudicação, LAVRE-SE o formal de partilha 

e carta de adjudicação e, em seguida, EXPEÇA-SE o alvará referente ao 

bem imóvel e às rendas por ele abrangidos, se houver, INTIMANDO-SE o 

fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de 

outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação 

tributária, nos termos do § 2º do art. 662 – (art. 659, §2º do 

NCPC).Expeça-se também carta de adjudicação objeto de cessão de 

direitos aos herdeiros cessionários. Cumpram-se as disposições 

pertinentes ao Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de 

Mato Grosso, aplicável à espécie. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres – (MT), 17 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82961 Nr: 4697-43.2012.811.0008

 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): JOEL ELIAS DOS SANTOS, EVALDO ELIAS 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADSMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE 

MT, em face de JOEL ELIAS DOS SANTOS e EDVALDO ELIAS DOS 

SANTOS.

À fl. 93 o exequente informou o pagamento da dívida, imperando-se a 

extinção pelo pagamento.

Isto posto, JULGO EXTINTO o processo com base no artigo 924, II, do CPC.

 Condeno o executado no pagamento das custas e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Certifique-se o trânsito, arquivando-se o feito com baixa definitiva no 

sistema.

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128210 Nr: 5470-15.2017.811.0008

 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 DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUIBALDO JERONIMO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de análise de pedido de homologação de Termo de Compromisso 

de Ajustamento de Conduta - TAC requerido pelo Ministério Público juntado 

às fls. 45/48.

Analisando o TAC juntado aos autos, verifica-se que estão presentes 

todos os requisitos legais previstos na Lei 7.347/85, sendo a homologação 

medida que se impõe.

Assim, HOMOLOGO o Termo de Ajustamento de conduta realizado entre 

as partes e determino a suspensão do feito até o prazo final do 

cumprimento do acordo ou até que haja manifestação das partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138529 Nr: 3653-76.2018.811.0008

 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: SONIA DE SENI SILVA, WALTER ALINOR DE JESUS, 

JAQUELINE DE SENE GARCETE, EVDSGDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Homologação de Acordo de guarda proposta por SONIA DE 

SENI SILVA e WALTER ALINOR DE JESUS e JAQUELINE DE SENE 

GARCETE referente à menor EDUARDA VALENTINA DE SENE GARCETE 

DE JESUS.

 A petição inicial veio instruída com os documentos de fls. 05/15.
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 Com vista dos autos, o representante do Ministério Público manifestou-se 

favorável à homologação do acordo fl. 17.

 É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Os direitos do menor se encontram suficientemente preservados, razão 

pela qual, a homologação do acordo é medida que se impõe, pois, os 

termos da transação não são contrários ao direito razão pela qual, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o referido 

acordo, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta sentença.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito proposto por meio da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, “a”, do Código de Processo 

Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

de (fl. 05/06) por preservar suficientemente o interesse das partes, 

mormente do menor envolvido.

 Sem custas.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVEM-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

 CIÊNCIA a DEFENSORIA PÚBLICA e ao MINISTÉRIO PÚBLICO.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95541 Nr: 4887-35.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLUCIO GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICIPIO DE DENISE contra CARLUCIO GOMES FERREIRA.

À fl. 30 a parte exequente informou a quitação da dívida via 

administrativamente, por esse motivo, requer a extinção da execução, 

assim como a condenação do executado nas custas processuais e 

honorários advocatícios.

Fundamento e Decido.

Há informação do pagamento do débito tributário, assim, impõe-se a 

extinção da execução.

Por outro lado, a condenação do executado nas custas processuais e 

honorários advocatícios, independente da citação, ou seja, nos casos em 

que não se formou a triagularização processual, deve observar o princípio 

da causalidade, uma vez que o ônus de ter dado causa ao ajuizamento da 

ação deve ser suportado exclusivamente pelo executado diante do 

legítimo direito da exequente de recuperar o crédito tributário.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

PAGAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO 

CPC. 1[...]3. No caso sub judice, ficou demonstrado que o recorrente 

ajuizou Ação de Execução Fiscal a fim de cobrar débito tributário do 

recorrido. Este, reconhecendo a dívida, pagou todo o débito antes de 

citado. O Tribunal mineiro entendeu que não caberia o pagamento de 

custas e honorários advocatícios ao Estado, porquanto a relação 

processual não havia sido integralmente formalizada. 4. Contudo, o 

entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da 

Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por 

aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica 

processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser 

prejudicado pelo exercício de um direito legítimo que, no caso, é a 

propositura da execução fiscal. Precedente: AgRg no AREsp 759.959/SP, 

Rel. Ministra Maria Isabel gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015. 5. Recurso 

Especial provido. (REsp 1592755/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/09/2016) (Grifo nosso).

Ex positis, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos dos 

artigos 924, inc. II e 925, do Código de Processo Civil, considerando que 

foi satisfeita a obrigação.

 Em razão do princípio da causalidade, as custas deverão ficar a cargo do 

executado, assim como os honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor da causa.

 Transitada em julgado, procedidas às anotações e baixas necessárias, 

ARQUIVEM-SE os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 99868 Nr: 1573-47.2015.811.0008

 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: FABIO ROBERTO DINIZ REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

BARRA DO BUGRES, ANTONIO MANOEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por 

FÁBIO ROBERTO DINIZ REZENDE em desfavor do SECRETÁRIO DE SAÚDE 

DO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, objetivando, em síntese, obter a 

suspensão do ato administrativo coator que determinou o retorno do 

servidor ao seu órgão de origem.

 À decisão de fl. 71 determinou a intimação do impetrante para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto ao seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção da ação sem resolução do 

mérito (art.485, inc.III, do CPC).

O prazo transcorreu in albis sem manifestação do impetrante (fl.77).

Após, vieram-me conclusos.

Decido.

A decisão de fls. 65/67 foi revogada, concedendo ao impetrante os 

benefícios da gratuidade da justiça; bem como a concessão do prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao interesse no prosseguimento da 

ação, sob pena de extinção. Porém, o impetrante deixou decorrer o prazo 

sem manifestação.

Tal fato demonstra o total desinteresse do impetrante em receber a 

prestação jurisdicional postulada na exordial.

 Ante o exposto, e sem outras considerações, por desnecessário, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inc. III, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53900 Nr: 103-83.2012.811.0008

 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: Ana Joyce Vieira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises de Alencar Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José David de Brito Júnior - 

OAB:PI/5.855, TIAGO SAUNDERS MARTINS - OAB:PI 4978

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANA JOYCE VIEIRA DE SOUZA, Cpf: 

02936795338, Rg: 262.8687, Filiação: Liberato de Souza Neto e Roseli 

Marques Vieira, data de nascimento: 29/03/1986, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 65-9957-6390. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 603,26 (Seiscentos e tres reais e vinte e seis 

centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias implicará 

na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .
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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, ELIANA DIGÍLIO 

MENDONÇA RIBEIRO, digitei.

Barra do Bugres, 17 de agosto de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104942 Nr: 4777-02.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VALDEREZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH CAMACHO - 

OAB:11.335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA VALDEREZ DA SILVA, Cpf: 

06548257421, Rg: 1.404566, Filiação: Lenira da Silva, data de nascimento: 

29/05/1972, brasileiro(a), natural de Capela-AL, solteiro(a), serviços 

gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 6.756,50 (Seis mil e setecentos e cinquenta e 

seis reais e cinquenta centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciarias implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da 

CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANA DIGÍLIO 

MENDONÇA RIBEIRO, digitei.

Barra do Bugres, 17 de agosto de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47792 Nr: 3955-86.2010.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDEMAR TIAGO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Laura Leite Mungo - 

OAB:10.604, MARIANE CARDOSO MACAREVICH - OAB:30264/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A, CNPJ: 07207996000150. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.616,28 (Um mil e seiscentos e dezesseis 

reais e vinte e oito centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciarias implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da 

CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANA DIGÍLIO 

MENDONÇA RIBEIRO, digitei.

Barra do Bugres, 17 de agosto de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 140337 Nr: 4774-42.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HVGG, LAGG, ATFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 04 de Outubro de 2018 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 141655 Nr: 5956-63.2018.811.0008

 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: JOSE FELICIO BERTÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619, 

THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9418/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 FACULTO ao procurador da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, firme a exordial, regularizando a situação processual, sob 

pena de ser considerado ato inexistente e, por consequência, acarretando 

o indeferimento da inicial (art. 321, do CPC).

 Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 17 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 141766 Nr: 6011-14.2018.811.0008

 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: JOSE DAS GRAÇAS PEREIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:16904/O, Mayara Trajano da Silva - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora instruiu a exordial 

com comprovante de residência em nome de terceiros (fls. 15).

Assim, FACULTO à parte autora promover a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando cópia do comprovante de residência emitido 

dentro do prazo de 90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em 

nome da própria parte autora (art. 320 do CPC), sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome de terceira 

pessoa, deverá a parte autora comprovar a relação de parentesco ou 

locatícia/comodato com a aludida pessoa, com os documentos pertinentes.

 Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 17 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131838 Nr: 7587-76.2017.811.0008
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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: MANOEL FRANCISCO PEREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS- CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981-MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por ausência de 

documentos indispensáveis à propositura da demanda, e por 

consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil.CONDENO à parte autora o pagamento das custas 

processuais, ficando a exigibilidade suspensa em face da Gratuidade da 

Justiça que defiro neste momento.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, observando as formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Barra do Bugres - MT, 17 de agosto de 2018.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91691 Nr: 665-48.2012.811.0055

 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: GENILDO ADEMAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DIBENS LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON MARCON - 

OAB:8.773-11.340-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GENILDO ADEMAR DOS SANTOS, Cpf: 

53752392134, Rg: 861.545, Filiação: Jason Ademar dos Santos e de Maria 

de Lourdes Viana dos Santos, data de nascimento: 13/04/1971, 

brasileiro(a), natural de Barra do Bugres-MT, casado(a), analista de 

treinamento. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 253,02 (Duzentos e cinquenta e tres reais e 

dois centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias implicará 

na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANA DIGÍLIO 

MENDONÇA RIBEIRO, digitei.

Barra do Bugres, 17 de agosto de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8695 Nr: 1782-07.2001.811.0008

 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: MISELEM BORGES DE CAMPOS, LILIAM MARIA 

MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÉLIX MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO DA SILVA - 

OAB:MT5239, DARGILAN BORGES CINTRA - OAB:9150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX MARQUES DA SILVA - 

OAB:MT-713

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MISELEM BORGES DE CAMPOS, Cpf: 

03426971100, Rg: 1079611-8, brasileiro(a), divorciado(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido LILIAM MARIA MARQUES DA SILVA, Filiação: 

Sebastiao Marques da Silva e Miselem Borges da Silva, brasileiro(a), 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 547,64 (Quinhentos e quarenta e sete reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciarias implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC 

TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANA DIGÍLIO 

MENDONÇA RIBEIRO, digitei.

Barra do Bugres, 17 de agosto de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88916 Nr: 4653-87.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINACEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS, 

Cpf: 02977146431, Rg: 2373630, Filiação: Roseli da Silva Santos e Jose 

Ailton dos Santos, data de nascimento: 14/10/1978, brasileiro(a), natural 

de Cuité-MT, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 940,02 (Novecentos e quarenta reais e dois 

centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias implicará 

na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANA DIGÍLIO 

MENDONÇA RIBEIRO, digitei.

Barra do Bugres, 17 de agosto de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 141581 Nr: 5907-22.2018.811.0008

 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: ADENIR SANSAO DURAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, 

formulado pela parte interessada, pelo que determino a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, devendo 

atribuir valor à causa, que deve corresponder ao proveito econômico 

pretendido, bem como realizar o recolhimento das custas e taxas 

judiciárias a ela correspondentes, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 485, I, do Novo Código de Processo Civil.5. Realizada a 
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emenda no prazo mencionado, tornem-me os autos conclusos para 

análise da liminar pleiteada.6. Em caso de inércia, certifique-se e 

conclusos.7. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 89182 Nr: 4922-29.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de Embargos de Declaração, pendente de pronunciamento 

judicial, opostos por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

aduzindo, em síntese, obscuridade e contradição na r. sentença de fls. 

97/101.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 4. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada, se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

5. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 55113 Nr: 1313-72.2012.811.0008

 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: SEBASTIANA CANUTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRAUSGURG DISTRIBUIDORA DE FRUTAS 

LTDA, MARLENE MARQUES ROSA, MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902, MATHEUS GHISI - OAB:20.697, WANESSA CORREIRA 

FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363, MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - OAB:21.941-A, 

PAULO SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição retro, bem como não foi observado o prazo comum 

para as partes. Sendo assim intimo os procuradores requeridos para 

ciência da sentença de p. 511/513, bem como apresente as contrarrazões 

ao recurso de apelação interposto pelo autor..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 34840 Nr: 1272-47.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDOH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERSON HENRIQUE 

CAVALARI - OAB:21032/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAPRIOLLI 

GONÇALVES - OAB:12855/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Em face da certidão retro, intime o requerido para apresentar suas 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139278 Nr: 4083-28.2018.811.0008

 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 SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DANTAS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE MT - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 13 de Novembro de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139266 Nr: 4071-14.2018.811.0008

 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: JRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 02 de Outubro de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 140011 Nr: 4567-43.2018.811.0008

 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: BIANCA CARNEIRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOW HELMETS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 02 de Outubro de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139176 Nr: 4012-26.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KESSIA DE AMORIM RODRIGUES, GRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZEIAS LOURENÇO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.
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 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 02 de Outubro de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139163 Nr: 4000-12.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEDPR, BDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 04 de Outubro de 2018 às 15:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 140114 Nr: 4637-60.2018.811.0008

 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: DADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 04 de Outubro de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139280 Nr: 4085-95.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRBDS, ASB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 04 de Outubro de 2018 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 140332 Nr: 4769-20.2018.811.0008

 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: MDDSB, EVDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 04 de Outubro de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127326 Nr: 39570-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER VARGAS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO BENETTI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleice Hellen Costa Leite - 

OAB:9.475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:MT 12.925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPLLE - OAB:MT 10455, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 06 de Novembro de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139955 Nr: 4537-08.2018.811.0008

 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: ANTONIO NOGUEIRA GOMES, MARIA APARECIDA DA 

COSTA NOGUEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUMERCINDO VICENTE PEREIRA, ELZA MARIA 

DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 06 de Novembro de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109443 Nr: 1396-49.2016.811.0008

 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: JOSE EVALDO APARECIDO BARROS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMAGEM CUIABA, HOSPITAL SOTRAUMA, 

DR. RODRIGO PERES PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16.718- MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henque Bom Despacho 

Dantas Borges - OAB:13.274, Henrique Bom Despacho Dantas 

Borges - OAB:13.274

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE EVALDO APARECIDO BARROS 

PEREIRA, Cpf: 80075754134, Rg: 10360913, Filiação: Linda de Barros 

Pereira e Manoel Jose Pereira Filho, data de nascimento: 08/07/1978, 

brasileiro(a), natural de Navirai-MS, solteiro(a), comerciante. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 7.586,23 (Sete mil e quinhentos e oitenta e seis 

reais e vinte e tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciarias implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC 

TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANA DIGÍLIO 

MENDONÇA RIBEIRO, digitei.

Barra do Bugres, 17 de agosto de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97197 Nr: 6141-43.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMAR SANTANA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSIMAR SANTANA DE AMORIM, Cpf: 

03128755175, Rg: 2.114.715-9, Filiação: Dejanira Teodora de Amorim e 

Clovis Santana de Amorim, data de nascimento: 20/04/1980, natural de 

Arenápolis-MT, convivente, do lar. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.461,66 (Um mil e quatrocentos e sessenta e 

um reais e sessenta e seis centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciarias implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da 

CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANA DIGÍLIO 

MENDONÇA RIBEIRO, digitei.

Barra do Bugres, 17 de agosto de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 139915 Nr: 4508-55.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO GONÇALVES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIVALDO RIBEIRO DA 

COSTA - OAB:20.018-O

 Autos: 4508-55.2018.811.0008 - Código: 139915.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 02 de outubro de 

2018, às 13h45.

III – Intimem-se a testemunha, bem como o Ministério Público.

IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V – Não localizada a parte a ser ouvida em Juízo, providencie a imediata 

devolução.

VI – Informado endereço noutra localidade, na forma do art. 355, §1º do 

CPP, encaminhe-se a missiva à Comarca informada, dado o caráter 

itinerante, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 08 de agosto de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 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

 Por isso, de rigor a manutenção das testemunhas indicadas apenas na 

resposta à acusação, já que o Juízo não pode prestigiar comportamento 

de parte que inobserva a fase processual destinada a arrolar testemunha, 

situação que os pedidos para acrescentar testemunhas indicadas às fls. 

59/60 e 61, vão INDEFERIDOS.Ademais, não é o caso de substituição de 

testemunhas.Ainda que modificada a antiga redação do art. 397 do CPP, a 

substituição é regulamentada pelo atual art. 451 do NCPC, aplicado 

subsidiariamente ao processo penal, por força do art. 3º do CPP.Ocorre 

que no caso concreto não se trata de testemunha que faleceu, por 

enfermidade, não estiver em condições de depor e, também, tendo 

mudado de residência ou de local de trabalho, o que arreda a possibilidade 

de substituição eis que arroladas fora do prazo legal.Sem embargo, 

faculta-se a Defesa apresentar as testemunhas indicadas às fls. 59/61 

independentemente de intimação.IV-Expeça-se o necessário para a 

realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 

28/08/2018, às 14 horas.Intimem-se.Barra do Bugres/MT, 16 de agosto de 

2018.João Filho de Almeida Portela Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-54.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIRSON FIGUEIREDO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA MIGUEL DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 17 de agosto de 2018. Senhor(a) ALUIRSON 

FIGUEIREDO FILHO, Avenida Travessa Aluirson de Figueiredo, n.º 100, 

Bairro São Sebastião, Barra do Bugres-MT – CEP: 78390-000. A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO 

BUGRES Data: 10/09/2018 Hora: 15:00, no endereço ao final indicado. 

Processo: 1000420-54.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 26.691,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALUIRSON FIGUEIREDO 

FILHO Advogado do(a) REQUERENTE: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - MT0006539A Parte Ré: DEBORA MIGUEL DA SILVA 

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, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-48.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR CARLOS DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 17 de agosto de 2018. Senhor(a) ODENIR 

CARLOS DAS NEVES, Rua Goiás, nº 123, Bairro Centro, Barra do Bugres 

– Mato Grosso. A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 17/09/2018 Hora: 13:20, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000401-48.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ODENIR CARLOS DAS NEVES Advogados do(a) REQUERENTE: SAULO 

ALMEIDA ALVES - MT13615/O-O, MICHELE JULIANA NOCA - MT0007622A 

Parte Ré: OI S/A 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, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, 

MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-25.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS (ADVOGADO(A))

JEOVA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 17 de agosto de 2018. Senhor(a) JEOVÁ 

SILVA CAMPOS, Rua Santa Cruz, nº. 556, Centro, em Barra do Bugres – 

MT. CEP: 78.390-000. A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 11/09/2018 Hora: 13:20, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000409-25.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 4.509,71; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JEOVA SILVA CAMPOS Advogado do(a) REQUERENTE: GILMAR DIAS - 

MT16127/O Parte Ré: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV 

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, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81046 Nr: 1361-60.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR JOSE CAMILOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059/MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133/MT

 Vistos, etc.1. Trata-se de ação penal com derradeira apresentação de 

defesa preliminar, estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na 

fase eminentemente probatória.2. Dessarte, não sendo o caso de 

absolvição sumária face não incidência das hipóteses do artigo 397 e, 

conforme gizado no artigo 399 e seguintes, ambos do CPP, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 21/08/2018, às 14h20min 

(horário de Cuiabá/MT).3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE 

para ciência e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, 

CPP) e, ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante 

mandado, carta precatória ou carta rogatória, segundo incidência das 

situações dos artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes 

ou 368 e seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste 

processo seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) 

previamente declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.4. As 

testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais 

deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento pessoal e 

obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução coercitiva, 

condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência, nos moldes dos 

artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência do respectivo 

mandado judicial de intimação..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 2354 Nr: 2151-40.1999.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO PINHEIRO CREPALDI, FERNANDA VANNIER 

SOARES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PRÜFER MOUSQUER - 

OAB:87.179/RS, FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - OAB:11441/MT, 

ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541, LUIZ MARIANO BRIDI 

- OAB:2.619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056, Saionara 

Mari - OAB:5225 OAB/MT

 15.Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação.16.Sem 

honorários (“Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que 

parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base 

no art. 20, § 4º, do CPC” - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 – 

Recurso Repetitivo Temas: 407, 408, 409 e 410).17.P.I.C.18.Manifestem-se 

as partes acerca do prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68251 Nr: 2038-61.2014.811.0050

 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: ADAUTO DA SILVA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sales Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.1.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.2.Designo a 

perícia médica para o dia 06 de novembro de 2018, às 13h00min a ser 

realizada nas dependências deste Fórum. 3.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 
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relatórios médicos por ela apresentados, com elaboração de laudo ao 

final, detalhando todas as impressões colhidas.4.O Senhor Perito deve ser 

advertido para responder com clareza e objetividade os quesitos 

formulados, devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial.5.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..7.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. 8.Em seguida, 

manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.9.Decorrido o prazo, 

certifique-se caso necessário e façam os autos conclusos.10.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 2205 Nr: 2060-47.1999.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO PINHEIRO CREPALDI, FERNANDA VANNIER 

SOARES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PRÜFER MOUSQUER - 

OAB:87.179/RS, FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - OAB:11441/MT, 

ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619

 15.Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação.16.Sem 

honorários (“Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que 

parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base 

no art. 20, § 4º, do CPC” - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 – 

Recurso Repetitivo Temas: 407, 408, 409 e 410).17.P.I.C.18.Manifestem-se 

as partes acerca do prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 2387 Nr: 2181-75.1999.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO PINHEIRO CREPALDI, FERNANDA VANNIER 

SOARES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PRÜFER MOUSQUER - 

OAB:87.179/RS, FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - OAB:11441/MT, 

ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2.619/MT

 15.Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação.16.Sem 

honorários (“Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que 

parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base 

no art. 20, § 4º, do CPC” - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 – 

Recurso Repetitivo Temas: 407, 408, 409 e 410).17.P.I.C.18.Manifestem-se 

as partes acerca do prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68826 Nr: 2465-58.2014.811.0050

 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: MOACIR GRAZIOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 45.Com tais considerações, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para DECLARAR a 

inexistência dos débitos de R$20,75 e R$167,24, bem como CONDENAR o 

reclamado a reembolsar a parte requerente EM DOBRO do que pagou 

indevidamente, devendo tais valores serem corrigidos monetariamente 

pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação válida, consoante dispõe o artigo 

406 do Código Civil.46.CONDENO ainda, a requerida pagar ao requerente 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.47.Condeno o réu ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

10% sobre o valor sobre do proveito econômico obtido, conforme cálculos 

que serão procedidos de acordo esta sentença, com fundamento no artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil.48.P. I.C.49.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33963 Nr: 730-29.2010.811.0050

 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: IVAR MARIO FANTINEL, ELZA TEREZINHA FANTINEL, 

HILÁRIO ANTÔNIO FANTINEL, ROSEMARI FLORIANI FANTINEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Del Grossi - 

OAB:8294-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 Vistos EM PLANO DE TRABALHO.

1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por IVAR MARIO 

FANTINEL E OUTROS contra sentença prolatada nos autos, visando à sua 

reforma.

2. Aduz que a sentença que julgou a ação parcialmente procedente fixou 

os índices de correção de forma equivocada.

3. Requereu o acolhimento dos embargos para que seja sanada a 

contrariedade apontada com a modificação da sentença proferida.

4. É o relatório.

 5. Fundamento e decido.

6. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro 

o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam 

novo julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, 

suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na 

sentença, consoante o disposto no art.1.022 do CPC.

7. Da análise dos autos, verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados 

vícios na sentença atacada, vez que o embargante visa à reconsideração 

da própria sentença, o que é vedado nesta fase, em face do 

encerramento do ofício jurisdicional do juízo prolator da sentença.

8. Pleiteia o embargante que seja reconhecida a contrariedade para o fim 

de reformar a sentença reconhecendo a procedência da demanda.

9. Ocorre que no presente momento a pretensão manejada é inviável, 

devendo qualquer irresignação modificativa ser pleiteada por via própria e 

específica para combater o conteúdo da sentença.

10. Não cabe o magistrado a reforma da sentença por irresignação da 

parte, sobretudo quando ensejar reanálise do mérito.

11. 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.

12. Considerando que não comprovado o manifesto caráter protelatório, 

deixo de condenar o embargante na multa prevista no artigo 1.026, §2º, do 

Código de Processo Civil.

13. Intimem-se.

14. P.I.C.

15. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 16552 Nr: 307-45.2005.811.0050

 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
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 PARTE AUTORA: H, ÉRMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADS, MADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, FREDERICO LUIZ GONÇALVES - OAB:8217-B, 

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - OAB:5959-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 19.ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de reconhecimento da paternidade do requerido 

Gildásio Alves da Silva, extinguindo o feito com resolução do mérito. 

20.Quanto ao réu Marcos Antônio do Nascimento, reconheço a perda do 

objeto da ação.21.Defiro o benefício da justiça gratuita à 

autora.22.P.I.C.23.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 61802 Nr: 2815-17.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DZPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DACS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sales Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018 manifestem-se as 

partes, em 10 (dez) dias, acerca da

possibilidade de conciliar quanto à solução da presente demanda.

2. Havendo interesse, INCLUA-SE na Pauta de Audiência do evento,

promovendo as intimações pertinentes.

3. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular

processamento do processo.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 35685 Nr: 2474-59.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO DO 

PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA R. ROSADO-ME, SANDRA REGINA 

ROSADO, JOSE WILLIAN ROSADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018 manifestem-se as 

partes, em 10 (dez) dias, acerca da

possibilidade de conciliar quanto à solução da presente demanda.

2. Havendo interesse, INCLUA-SE na Pauta de Audiência do evento,

promovendo as intimações pertinentes.

3. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular

processamento do processo.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 31043 Nr: 1101-27.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA MARIA SAIBERT MALMANN, GILCE DA SILVAS 

COSTA MODESTO, JASON ALVES BATISTA, NEUTON BERNARDES 

MARTINS, NIVALCIR MATEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-FUNSEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018 manifestem-se as 

partes, em 10 (dez) dias, acerca da

possibilidade de conciliar quanto à solução da presente demanda.

2. Havendo interesse, INCLUA-SE na Pauta de Audiência do evento,

promovendo as intimações pertinentes.

3. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular

processamento do processo.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90161 Nr: 1871-39.2017.811.0050

 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: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS, VOLNEI COPETTI - OAB:58.099/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018 manifestem-se as 

partes, em 10 (dez) dias, acerca da

possibilidade de conciliar quanto à solução da presente demanda.

2. Havendo interesse, INCLUA-SE na Pauta de Audiência do evento,

promovendo as intimações pertinentes.

3. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular

processamento do processo.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88402 Nr: 885-85.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS EM BALANÇAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALANÇAS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ JATENE BOU KHAZAAL 

- OAB:390.494/SP, MARIA STELLA TORRES COSTA - OAB:294.315/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES F. DE 

ANDRADE - OAB:15.154/MT, JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO - 

OAB:15.343/MT

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018 manifestem-se as 

partes, em 10 (dez) dias, acerca da

possibilidade de conciliar quanto à solução da presente demanda.

2. Havendo interesse, INCLUA-SE na Pauta de Audiência do evento,

promovendo as intimações pertinentes.

3. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular

processamento do processo.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 63845 Nr: 1868-26.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEY CARVALHO DE LIMA PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que
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ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018 manifestem-se as 

partes, em 10 (dez) dias, acerca da

possibilidade de conciliar quanto à solução da presente demanda.

2. Havendo interesse, INCLUA-SE na Pauta de Audiência do evento,

promovendo as intimações pertinentes.

3. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular

processamento do processo.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 23172 Nr: 3437-09.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELVISSON GERALDO DE ARAÚJO OLIVEIRA, 

ALESSANDRA BORGES LIMA OLIVEIRA, ELEANDRO LUIZ BARP, 

LUCIANA DEIVYS PIN, ELIZABETH RUZZON BLAUTH, SADI VALDEMAR 

BLAUTH, EDELGART GRAU JOST, MILTON RODOLFO JOST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7.072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JUNIOR - OAB:4045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018 manifestem-se as 

partes, em 10 (dez) dias, acerca da

possibilidade de conciliar quanto à solução da presente demanda.

2. Havendo interesse, INCLUA-SE na Pauta de Audiência do evento,

promovendo as intimações pertinentes.

3. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular

processamento do processo.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83935 Nr: 3134-43.2016.811.0050

 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: MARIA DE LURDES BORTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICIANE CRISTINE SILVA 

HERMANN - OAB:20.435-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM PLANO DE TRABALHO.

1. Considerando que a prova da atividade rural é corroborada pelo 

depoimento de testemunhas, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 02 de outubro de 2018 de 2018, às 15h00min.

2. Intime-se na forma dos arts. 269, 270 e 455 do CPC, devendo a parte 

depositar o rol de testemunhas com antecedência mínima de 10 (dez) dias 

da realização do ato.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89110 Nr: 1258-19.2017.811.0050

 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: CIRILO DE LIMA FAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PAULO DA SILVA - 

OAB:21680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Considerando que a prova da atividade rural é corroborada pelo 

depoimento de testemunhas, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 02 de outubro de 2018 de 2018, às 14h00min.

2. Intime-se na forma dos arts. 269, 270 e 455 do CPC, devendo a parte 

depositar o rol de testemunhas com antecedência mínima de 10 (dez) dias 

da realização do ato.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 9 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86373 Nr: 4740-09.2016.811.0050

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IADAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito ao setor de Matéria de 

Imprensa, a fim de que seja intimada a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, via DJE, para que, querendo, manifeste-se acerca da certidão 

de fls. 58 subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101543 Nr: 2760-56.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARDOSO & BRIZOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID MESQUITA HENRIQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SULVIANE RIGO LUSTOZA - 

OAB:24651/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito ao Setor de Matéria para 

imprensa, a fim de que seja intimada a parte embargante e a parte 

embargada, na pessoa de seus advogados, via DJE, para, querendo, 

procedam o preparo das Cartas Precatórias expedida nos presentes 

autos, (as quais se encontram na contra-capa do feito), bem como para 

retiras-la e promoverem sua distribuição junto ao Juízo Deprecado, 

comprovando nos autos, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 63200 Nr: 1203-10.2013.811.0050

 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: SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCWELL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A/MT, IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GODINES DO 

AMARAL - OAB:162.628/SP

 DECISÃO

Vistos EM PLANO DE TRABALHO

1. Trata-se de Ação de Anulação de Título de Crédito, c/c Cancelamento 

de Protesto e de Registro de Restrições de Crédito c/c Indenização por 

Danos Morais proposta por SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER em face 

de RCWELL COMÉRICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

2. Sustenta a requerente que a requerida levou a protesto as duplicatas 

descritas na exordial, sem que exista qualquer débito referente às 

mesmas, uma vez que nunca recebeu nenhuma mercadoria ou prestação 

de serviço que justificasse a emissão das referidas cártulas.

3. Requereu a declaração de nulidade dos títulos sub judice, bem como o 

cancelamento definitivo dos protestos correlatos, além da condenação da 

requerida ao pagamento de dano moral em virtude da negativação 

indevida.

4. Citado, o requerido apresentou contestação (fls.39/106).

5. Anoto a existência de réplica à contestação.

6. A audiência de conciliação de fl.130 restou infrutífera, tendo ambas as 

partes, manifestado pela produção de prova testemunhal.

7. Não havendo preliminares a serem analisadas, dou o feito por saneado 
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fixando como ponto controvertido a existência do negócio jurídico que 

embasou a emissão das duplicatas, a fim de aferir-lhes a exigibilidade.

8. Oportunamente, designo a audiência de instrução e julgamento para o 

dia 13 de setembro de 2018, às 14h00min.

9. INTIMEM-SE as partes na forma dos arts. 269, 270 e 455, CPC e, caso 

ainda não tenha sido apresentado, devendo depositar o rol de 

testemunhas em 10 (dez) dias sob pena de preclusão.

10. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88396 Nr: 880-63.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER APARECIDO DE ALMEIDA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CRYSTOPHER 

STANGHERLIN BRIOZOLA - OAB:22.583/MT

 Vistos etc.

 1 – DEFIRO o requerimento formulado à fl. 46, pelo prazo de 10 (dez) dias, 

com o retorno dos autos, após, ABRO VISTAS dos autos ao Ministério 

Público para se manifestar e requere o que entender de direito.

2 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95521 Nr: 5018-73.2017.811.0050

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdCNdPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE M.RENSI - OAB:9.311 

MT

 Vistos, etc.

1. Considerando a convocação deste magistrado para a Audiência Pública 

da Cidadania e Reunião com os Juízes Eleitorais a se realizar no dia 

10.08.2018 à partir das 08h00min na Comarca de Tangará da Serra, nos 

termos do Ofício Circular 13/2018-GAB/PRES encaminhado pelo TRT/23ª 

Região, REDESIGNO a audiência concentrada para o dia 31 de agosto de 

2018, às 13h30min.

2. Intimem-se as partes e eventuais interessados, o MP e a Defensoria 

Pública, a equipe interdisciplinar do juízo, a Secretaria de Assistência 

Social e o Conselho Tutelar para comparecerem ao ato.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário, COM A URGÊNCIA QUE O CASO 

REQUER.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000391-72.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

Procurador do Município de Nova Maringá (REQUERENTE)

MUNICIPIO DE NOVA MARINGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. 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. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 20 de julho de 2018. CILINA SOUZA SANTOS 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97210 Nr: 776-37.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 RECEBO a denúncia por estarem presentes os indícios da autoria e 

materialidade do delito e designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia ___16____/___10_____/2018, às __17_____h__40____min, a ser 

realizada na sala de audiências deste Juízo, sendo-lhe de direito fazer-se 

acompanhar de advogado. Cite-se e intime-se pessoalmente o acusado. 

Requisite-se sua escolta em caso de se encontrar preso.Intimem-se as 

testemunhas de acusação e de defesa e o defensor do réu. 

Requisitem-se as testemunhas que são militares e/ou servidores 

públicos.Oficie-se a Autoridade Policial a fim de solicitar o aporte do laudo 

definitivo da droga apreendida (cf. laudo de constatação de f. 17-20). 

Cientifique-se o representante do Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 17822 Nr: 1562-38.2005.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCFDF, JPFDF, MONIQUE SABADINI FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 PETIÇÃO, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31556 Nr: 1610-55.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY FREIRE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:20.436/MT

 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 ré, Wesley Freire dos Santos, 

na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se 

nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 34272 Nr: 1047-27.2010.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA DEZIDERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 
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OAB:2.619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:5959-MT

 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 promovida/executada, na 

pessoa de seus advogados para que, no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 523 do CPC, realize o pagamento do débito, conforme despacho de fls. 

dos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

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 Nome: MARCIA MARIA FERREIRA DOS 

SANTOS Endereço: Rua GAIVOTA, 02, QUADRA 372, LOTE 12, JARDIM 

DAS PALMEIRAS, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 

Nome: OSCAR CALCADOS LTDA Endereço: Rua SERRA DA PARIMÁ, 103, 

JARDIM ANHEMBI, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - CEP: 12235-210 Nome: 

LOJA USTOP III Endereço: Rua MARQUÊS DO HERVAL, 543, CENTRO, 

TAUBATÉ - SP - CEP: 12080-250 Nome: GOLD FINGER Endereço: Praça 

DOM EPAMINONDAS, 35, CENTRO, TAUBATÉ - SP - CEP: 12080-250 

Nome: SIRIKRIKRI Endereço: Rua MARQUÊS DO HERVAL, 563, CENTRO, 

TAUBATÉ - SP - CEP: 12080-250 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 dos depósitos feitos pela parte reclamada, bem como requerer o 

que entender de direito, sobre o prosseguimento do feito, conforme 

extrato juntado nos autos. Campo Novo do Parecis-MT, Sexta-feira, 17 de 

Agosto de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000013-19.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MASSABKI RENSI OAB - MT9311/O (ADVOGADO)

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000013-19.2018.8.11.0050 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 

02/10/2018 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, 

Sexta-feira, 17 de Agosto de 2018 NILZA PEREIRA BRANT Gestora 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000229-77.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO 

DO PARECIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO 1000229-77.2018.8.11.0050 PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO 1000229-77.2018.8.11.0050 Vistos. Recebo a petição 

inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei n° 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 n° 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 n° 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 n° 

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. T da Lei n° 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. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis-MT, Sexta-feira, 17 de 

Agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000134-47.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO AGUIAR BRANDAO JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

3C CONFECCOES, ESTAMPARIA E COMERCIO ON LINE DE ROUPAS LTDA 

- ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR JACOMO DA SILVA OAB - RJ146899 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000134-47.2018.8.11.0050 Parte autora: GILBERTO AGUIAR BRANDAO 

JUNIOR Parte reclamada: 3C CONFECCOES, ESTAMPARIA E COMERCIO 

ON LINE DE ROUPAS LTDA - ME Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença manejado pela parte exequente em virtude da inadimplência da 

parte executada. Como se vê, intimada, a parte executada deixou 

transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário do débito 

executado nestes autos, consoante certidão emitida pela Gestora Judicial. 

A parte exequente, portanto, pugnou pela decretação de penhora “on 

line”, via sistema BacenJud. Pois bem, verifico que inexiste óbice para o 

acolhimento do pedido levado a efeito pela parte exequente. Outrossim, o 

art. 835 do CPC é claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos 

bens que deverão ser submetidos a constrição, de modo que torna viável 

a penhora de contas e ativos financeiros em nome das partes 

executadas, conforme postula o exequente. Com efeito, DEFIRO o bloqueio 
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do dinheiro em depósito ou aplicação financeira por meio do sistema 

BacenJud, conforme requerido pelo exequente. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio. Uma vez efetivada com sucesso a 

penhora, certifique-se e intime-se a parte executada, para que no prazo 

legal, querendo, ofereça embargos. Na hipótese de não ser encontrado 

valor ou encontrado em valor mínimo, intime o exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis-MT, 

Segunda-feira, 13 de Agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24448 Nr: 2404-10.2008.811.0051

 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: Júlia Skaf dos Santos Rocha, Mariana Skaf Esteves da 

Rocha, Marco César Esteves da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Syngenta Proteção de Cultivos Ltda, Marco 

Antonio Esteves da Rocha - Espólio, Mara Grasel, Sementes Mariana 

Comércio Representações Ltda, Algodoeira Mariana Ltda, Analuiza Skaf 

dos Santos Rocha, Jairo Luis Grasel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Jasinski Junior - 

OAB:27304, Laerdio Pavesi Esteves - OAB:15345, Meriane da Graça 

Sander - OAB:18.765c, Simone Barcik Kurdy - OAB:39460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, Dilmair Geraldi - OAB:8.279-PR

 Autos n° 2404-10.2008.811.0051 - 24448Declaratória de 

NulidadeDecisão.Vistos etc.. Dessa forma, não conheço dos 

declaratórios, mantendo incólume a sentença atacada.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 16 

de agosto de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33191 Nr: 3310-29.2010.811.0051

 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: Analuiza Skaf dos Santos Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Jasinski Junior - 

OAB:27304, Laerdio Pavesi Esteves - OAB:15345, Simone Barcik 

Kurdy - OAB:39460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 Autos n° 10-29.2010.811.0051 -  33191Declaratór ia  de 

NulidadeDecisão.Vistos etc.. Dessa forma, não conheço dos 

declaratórios, mantendo incólume a sentença atacada.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 16 

de agosto de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33190 Nr: 3309-44.2010.811.0051

 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: Jairo Luis Grasel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Jasinski Junior - 

OAB:27304, Laerdio Pavesi Esteves - OAB:15345, Simone Barcik 

Kurdy - OAB:39460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 Autos n° 3309-44.2010.811.0051 - 33190Declaratória de 

NulidadeDecisão.Vistos etc. Dessa forma, não conheço dos declaratórios, 

mantendo incólume a sentença atacada.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 16 de agosto de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75854 Nr: 817-74.2013.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Adriano Parizotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Certifico e dou fé que o recurso é TEMPESTIVO. Nos termos da legislação 

vigente, considerando a desnecessidade do Juízo de Admissibilidade, 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA , no prazo de 15 dias, 

apresentar contrarrazões, conforme artigo 1.010, § 1º, do NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109831 Nr: 2336-79.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karine de Oliveira Trasel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Sérgio Pollis, Pedro Vanderlei Bataielo 

Cassiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Pereira de Moura - 

OAB:10788-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:13308/O, 

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - OAB:6145

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para o 

procurador da parte exequente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente endereços da parte executada para que seja procedida a 

intimação pessoal quanto a penhora e avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28827 Nr: 2932-10.2009.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Barbieri Cocco, Gelson José Cocco, Celma Regina 

Cocco, Jackson Sheldon Cocco, Jackeline Chayane Cocco, Tania Maria 

Cazarin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de José Archangelo Cocco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze)dias, manifestar-se, 

requerendo o que entender de direito, tendo em vista que os autos 

aguardam providências por mais de 06(seis)meses, e fazem parte da 

META 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70940 Nr: 3816-68.2011.811.0051

 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: Rio Peças Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flex Auto Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Giórgia Manuela David Iorck Menusi - OAB:14556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 
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IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE acerca do 

RETORNO dos autos do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 15 (QUINZE) dias, requrer o que entender de 

direito, sob pena de arquivo do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82446 Nr: 2145-05.2014.811.0051

 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: Sara Jéssica Oliveira de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Horing & Cia Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Iori - OAB:OAB/MT 7.865

 Isso posto, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na presente 

ação.Nos termos do art. 81, § 2º do NCPC, CONDENO a Requerente ao 

pagamento de multa de litigância de má-fé, desde já arbitrada ao que 

corresponder a 5% do valor atualizado da causa.CONDENDO a 

Requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, 

desde logo arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do 

art. 85, § 2º, do NCPC, mas de exigibilidade suspensa dada a 

gratuidade.Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo 

provisório, eventual manifestação por parte do interessado. Em não 

havendo pedido de execução no prazo de trinta dias, arquive-se 

definitivamente. P.I.C.Campo Verde/MT, 03 de agosto de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98726 Nr: 3654-34.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Maria de Andrade de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A, Mastercard Brasil S/C 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 Certifico e dou fé que, por orientação judicial, INTIMO as partes para 

indicarem, no prazo de 05 (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.: 150526 Nr: 4809-67.2018.811.0051

 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: Daniel do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jader Aurélio Bergamasco, Eisa -Empresa 

Interagricola S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0, Marcus Vinicius Gregório Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, 

DECIDO:a)INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.b)DEFIRO a aplicação 

do efeito suspensivo, apenas no que se refere ao imóvel matriculado sob 

o nº. 2.121, do CRI de Campo Verde MT.c)CITEM-SE as partes contrárias 

para que apresentem contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 679, 

do NCPC), sob pena de serem havidas como verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte embargante (art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, 

ainda, a advertência do art. 341, do NCPC.d)Transcorrido o prazo para 

resposta, DETERMINO a REMESSA dos autos ao CEJUSC desta Comarca 

para tentativa de conciliação entre as partes, com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias, devendo a parte embargada ser intimada com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência (art. 334, NCPC).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139719 Nr: 180-50.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a inicial, com fulcro no parágrafo único do 

art. 321, da Lei 13.105/15, e JULGO EXTINTO o processo, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, I c/c o art. 321 , § 

único, ambos do Novo Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora 

ao pagamento das custas processuais (art.82, NCPC).DEIXO de 

condená-la em honorários advocatícios, eis que não houve angularização 

do feito.Publique-se e intime-se. Não interposto o recurso de apelação, 

INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da sentença e, em 

seguida, arquive-se (§ 3º do art. 331, NCPC).Cumpra-se.Campo Verde - 

MT, 15 de agosto de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139640 Nr: 123-32.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronay Ferreira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - 

OAB:12.406-A/ MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 123-32.2018.811.0051 (código 139640)

Busca e Apreensão.

Sentença.

Vistos etc.

Banco Bradesco Financiamentos S.A, instituição financeira já qualificada, 

propôs ação de busca e apreensão em face de Ronay Ferreira de Sousa, 

também já qualificado.

Extrai-se dos autos que o requerente desiste de prosseguir com o 

processo e pleiteia a sua extinção sem resolução do mérito, em razão do 

pagamento integral do débito objeto da ação (Ref. 12).

É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Denota-se que o autor não tem interesse no prosseguimento do feito. De 

igual modo, constata-se que não houve a triagularização processual, o 

que dispensa a providência prevista no §4º do art. 485 do NCPC.

 Diante do exposto, por não ser o caso incidência do § 4º do art. 485 do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

aduzido pelo requerente. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII do NCPC.

 DETERMINO o recolhimento dos mandados de busca e apreensão 

eventualmente expedidos.

Custas pendentes, se houverem, ficarão a encargo da parte autora.

DEIXO de fixar honorários advocatícios, uma vez que não houve a 

intervenção da parte adversa.

P.R.I.

 Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 91771 Nr: 1266-61.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdA, TABB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BEBIANO PIMENTA - 

OAB:102635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial de revisional de alimentos, mantendo o 

valor anteriormente fixado em 1,5 (um salário mínimo e meio) 

hodiernamente vigente, qual seja, R$ 1.431,00 (cento e mil, quatrocentos e 

trinta e um reais).Ainda, RECONHEÇO a litigância de má-fé praticada pelo 

autor, por conseguinte, FIXO multa de 1,5% sobre o valor atualizado da 

causa (art. 81, caput, NCPC) em favor da parte requerida.CONDENO a 

parte requerente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do 

artigo 85, §8º, NCPC. P.I.C.CERTIFIQUE-SE e CALCULEM-SE eventuais 

custas pendentes, intimando-se para o pagamento a parte sucumbente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Caso não sejam pagas no prazo, após o trânsito 

em julgado, ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos termos da 

CNGC/MT.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das 

partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006 da CNGC.Campo Verde/MT, 15 de agosto de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140774 Nr: 740-89.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A CEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sueli Caetano de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 740-89.2018.811.0051 (Código 140774)

Busca e Apreensão.

Sentença

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BV Financeira S/A 

CEI em desfavor de Sueli Caetano de Oliveira, ambas devidamente 

qualificadas.

Extrai-se dos autos que antes mesmo do recebimento da presente ação, a 

requerente noticia a quitação das parcelas pendentes que ocasionaram a 

presente ação, pugnando pela extinção do feito nos moldes do artigo 485, 

VI do Código de Processo Civil (Ref. 09).

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

 Vislumbra-se dos autos que a requerente noticia o pagamento integral 

das parcelas que ensejaram a mora, pugnando pela extinção do feito ante 

a perda do objeto da ação.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, VI, do Novo Código de 

Processo Civil, por perda superveniente do interesse de agir.

Condeno a autora no pagamento das custas e despesas processuais.

Deixo de fixar honorários advocatícios, uma vez que não houve a 

intervenção da parte adversa.

Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

formalidades de estilo.

 Campo Verde – MT, 16 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144084 Nr: 2257-32.2018.811.0051

 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): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora na pessoa do seu 

procurador, a fim de apresentar IMPUGNAÇÃO quanto à contestação de 

ref. 31, no prazo de 15 (quinze) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143693 Nr: 2080-68.2018.811.0051

 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: Alexandre Jacques Bottan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albaugh Agro Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Schneider Marx - 

OAB:6131/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora na pessoa do seu 

procurador, a fim de apresentar IMPUGNAÇÃO quanto à contestação de 

ref. 23, no prazo de 15 (quinze) dias. É o que me cumpre.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-41.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSADABE DA SILVA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUELITA DA SILVA FONSECA OAB - MT21396/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal apresentar as contrarrazões ao recurso 

interposto. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-39.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 08/10/2018, 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. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001406-73.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ODEIR GONCALVES DE CASTRO (REQUERENTE)

LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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 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 
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processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001464-76.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA NONATO SANTANA (REQUERENTE)

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

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 08/10/2018 às 15h00, 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. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54305 Nr: 885-85.2016.811.0029

 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): CENTRAL COMERCIO DE MOTOCICLETAS E 

PEÇAS LTDA (CENTRAL MOTOS), ALENIR DOMINGOS DA SILVA 

BARBOSA

 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:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 885-85.2016.811.0029 - Código 54305

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

PARTE RÉ: CENTRAL COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PEÇAS LTDA 

(CENTRAL MOTOS) e ALENIR DOMINGOS DA SILVA BARBOSA

CITANDO(A, S): Executados(as): Alenir Domingos da Silva Barbosa, Cpf: 

53500512100, RG: 815.031 Filiação: , brasileiro(a), natural de 

Canarana-MT, solteiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido e Central Comercio de Motocicletas e Peças Ltda (Central Motos), 

CNPJ: 08161657000142, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), 

Endereço:

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/04/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 75.938,82 (setenta e cinco mil novecentos e trinta 

e oito reais e oitenta e dois centavos).

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 

03 (dias) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

a quitação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: BANCO BRADESCO S.A. propõe EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de Alenir Domingos da Silva Barbosa 

e Central Comercio de Motocicletas e Peças Ltda (Central Motos), 

representada pela cédula de crédito bancário nº 007044331, com o valor 

de R$ 75.938,82 (setenta e cinco mil novecentos e trinta e oito reais e 

oitenta e dois centavos) com vencimento para o dia 25/04/2016.

 DESPACHO: Vistos, etc. Citem-se os executados, na forma requerida na 

inicial para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para a quitação da dívida. Por 

ocasião da constrição patrimonial referenciada deverá o Sr. Meirinho 

proceder também à avaliação dos bens penhorados, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, os 

executados, consoante o disposto no artigo 829, §1º, do CPC e para os 

fins do artigo 915, do mesmo diploma legal. Após, intime-se o credor da 

aludida penhora. Caso não encontrem os executados sejam arrestados 

tantos bens quantos bastem para a garantia da dívida (artigo 830 do CPC). 

Para as hipóteses de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo de plano, os honorários advocatícios em 10% (dez pontos 

percentuais) sobre o valor do débito, registrando que, em sendo efetuado 

o pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, parágrafo 1º do NCPC). Intime-se. Às providências. 

Cumpra-se. Canarana, 13 de maio de 2016. Darwin de Souza Pontes. Juiz 

de Direito.

 Eu, Isadora Maria de Souza Brito, técnica judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 14 de agosto de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65349 Nr: 357-80.2018.811.0029

 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: RRTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAP

 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 CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 357-80.2018.811.0029 - Código 65349

 ESPÉCIE: 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: Rosa Ribeiro Tavares Alves

PARTE RÉ: Antonio Luiz Alves Pereira

CITANDO(A, S): Requerido(a): Antonio Luiz Alves Pereira, RG: 816.071 

SSP TO Filiação: Bartolomeu Pereira da Silva e Paulina Alves Correia, data 

de nascimento: 13/06/1970, brasileiro(a), natural de Monte do Carmo-TO, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/02/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 954,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: ROSA RIBEIRO TAVARES ALVES propõe AÇÃO DE 

DIVÓRCIO em face de ANTONIO LUIZ ALVES PEREIRA

DESPACHO: Vistos, etc. Considerando que o requerido está em local 

incerto e não sabido, determino a expedição de edital para citação do 

requerido, para querendo, apresentar contestação no prazo legal. 

Decorrido o prazo, certifique-se. Às providências. Cumpra-se. Eu, Isadora 

Maria de Souza Brito, técnica judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 14 de agosto de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 8158 Nr: 54-57.2004.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorífico Frican de Canarana LTDA, Marcos 

Augusto de Magalhães, Manoel Herculano Bernardes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 54-57.2004.811.0029 - Código 8158

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Fazenda Pública Estadual

PARTE REQUERIDA: Frigorífico Frican de Canarana LTDA e Marcos 

Augusto de Magalhães e Manoel Herculano Bernardes da Silva

INTIMANDO: Executados(as): Frigorífico Frican de Canarana Ltda, CNPJ: 

37493830000108Inscrição Estadual: 131 453 20-3, brasileiro(a), abate de 

gado, Endereço: lugar incerto e não sabido.

Executados(as): Manoel Herculano Bernardes da Silva, Cpf: 55367437834 

Filiação: , brasileiro(a), Endereço: lugar incerto e não sabido.

Executados(as): Marcos Augusto de Magalhães, Cpf: 27012648805 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Endereço: lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Proceder a intimação dos executados acima mencionados, 

para que querendo, oponham embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO propõe AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em face de Frigorífico 

Frican de Canarana Ltda, Manoel Herculano Bernardes da Silva e Marcos 

Augusto de Magalhães representada pela CDA nº 001245/03, no valor de 

R$ 112.250,00 (cento e doze mil duzentos e cinquenta reais) com 

vencimento em 18/12/2003.

DESPACHO: Vistos, etc.Tendo em vista a não localização da parte 

Executada para intimação acerca da penhora de fls. 171, expeça-se edital 

de intimação, observando-se as determinações do art. 12º e parágrafos 

da Lei 6.830/80, para que querendo, oponha embargos no prazo de 30 

(trinta) dias. 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, Isadora Maria de 

Souza Brito, técnico judiciário, digitei.

Canarana - MT, 13 de agosto de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 22651 Nr: 456-31.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Móveis Aroeira LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 456-31.2010.811.0029 - Código 22651

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública Estadual

EXECUTADO(A, S): Indústria e Comércio de Móveis Aroeira LTDA

CITANDO(A, S): Executados(as): Indústria e Comércio de Móveis Aroeira 

Ltda, CNPJ: 01916136000109, brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/02/2010

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO propõe AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em face de Indústria e 

Comércio de Móveis Aroeira Ltda., representada pela CDA nº 20101377, 

com o valor de R$ 2.729,40 (dois mil setecentos e vinte e nove reais e 

quarenta centavos) com vencimento em 25/01/2010.

DESPACHO: Vistos, etc. Tendo em vista a não localização da parte 

Executada, expeça-se edital de citação, observando-se as determinações 

do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80: “Art. 8º - O executado será citado para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

observadas as seguintes normas: (...) IV - o edital de citação será afixado 

na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, 

como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, 

apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos 

corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 

sede do Juízo.” Em seguida, abra-se vista dos autos ao ilustre Procurador, 

a fim de que indique bens penhoráveis da parte Executada, sob pena de 

suspensão do feito.

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, Isadora Maria de Souza Brito, técnica 

judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 13 de agosto de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 51312 Nr: 2427-75.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A OKAZIMA E CIA LTDA - ME, NEIVA BEATRIZ 

BOTELHO KONZEN, QUERUBIM KONZEN, ATUSHI OKAZINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2427-75.2015.811.0029 - Código 51312

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública Estadual

EXECUTADO(A, S): A OKAZIMA E CIA LTDA - ME e NEIVA BEATRIZ 

BOTELHO KONZEN e QUERUBIM KONZEN e ATUSHI OKAZINA

CITANDO(A, S): Executados(as): A Okazima e Cia Ltda - ME, CNPJ: 

06368198000147, brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

Executados(as): Atushi Okazina, Cpf: 37748688834 Filiação: brasileiro(a), 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

Executados(as): Neiva Beatriz Botelho Konzen, Cpf: 36436461191, 

brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido

Executados(as): Querubim Konzen, Cpf: 13802984072 Filiação: , 

brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/10/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 124.240,15

VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO: R$ 269.227,68 em 24/11/2017

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 
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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: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO propõe AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em face de A OKAZIMA E 

CIA LTDA - ME, ATUSHI OKAZINA, NEIVA BEATRIZ BOTELHO KONZEN E 

QUERUBIM KONZEN, representada pela CDA nº 201411959, com o valor 

de R$ 124.240,15 (cento e vinte e quatro mil duzentos e quarenta reais e 

quinze centavos),com vencimento em 24/09/2015.

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, Isadora Maria de Souza Brito, técnica 

judiciária, digitei. Canarana - MT, 13 de agosto de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 51285 Nr: 2407-84.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D J Comercio de frutas e Verduras Ltda, Daniel 

Francisco Soares, JOÃO BATISTA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2407-84.2015.811.0029 - Código 51285

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública Estadual

EXECUTADO(A, S): D J Comercio de frutas e Verduras Ltda e Daniel 

Francisco Soares e João Batista Soares

CITANDO(A, S): Executados(as): DJ Comercio de Frutas e Verduras Ltda, 

CNPJ: 3691452000105, brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

Executados(as): Daniel Francisco Soares, Cpf: 24048526120, Rg: 444.684 

SSP RN Filiação: Francisco Virgilio Soares e Guiomar Albano Soares, data 

de nascimento: 20/12/1959, brasileiro(a), natural de Ipanguaçu-RO, 

casado(a), comerciante, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

Executados(as): João Batista Soares, Cpf: 40615537472 Filiação: 

Francisco Virgilio Soares e de Guiomar Albano Soares, data de 

nascimento: 24/01/1965, brasileiro(a), natural de Ipanguaçu-RN, 

casado(a), comerciante, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/10/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 27.915,70

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO propõe AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em face de D J Comercio 

de Frutas e Verduras Ltda e Daniel Francisco Soares e João Batista 

Soares, representada pela CDA nº 20141656, com o valor de R$ 

27.915,70 (vinte e sete mil novecentos e quinze reais e setenta 

centavos),com vencimento em 24/09/2015. O valor atualizado em 

15/02/2018 é de R$ 34.893,72 (trinta e quatro mil oitocentos e noventa e 

três reais e setenta e dois centavos)

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, Isadora Maria de Souza Brito, técnica 

judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 13 de agosto de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2407-84.2015.811.0029 - Código 51285

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública Estadual

EXECUTADO(A, S): D J Comercio de frutas e Verduras Ltda e Daniel 

Francisco Soares e João Batista Soares

CITANDO(A, S): Executados(as): DJ Comercio de Frutas e Verduras Ltda, 

CNPJ: 3691452000105, brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

Executados(as): Daniel Francisco Soares, Cpf: 24048526120, Rg: 444.684 

SSP RN Filiação: Francisco Virgilio Soares e Guiomar Albano Soares, data 

de nascimento: 20/12/1959, brasileiro(a), natural de Ipanguaçu-RO, 

casado(a), comerciante, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

Executados(as): João Batista Soares, Cpf: 40615537472 Filiação: 

Francisco Virgilio Soares e de Guiomar Albano Soares, data de 

nascimento: 24/01/1965, brasileiro(a), natural de Ipanguaçu-RN, 

casado(a), comerciante, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/10/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 27.915,70

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO propõe AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em face de D J Comercio 

de Frutas e Verduras Ltda e Daniel Francisco Soares e João Batista 

Soares, representada pela CDA nº 20141656, com o valor de R$ 

27.915,70 (vinte e sete mil novecentos e quinze reais e setenta 

centavos),com vencimento em 24/09/2015. O valor atualizado em 

15/02/2018 é de R$ 34.893,72 (trinta e quatro mil oitocentos e noventa e 

três reais e setenta e dois centavos)

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, Isadora Maria de Souza Brito, técnica 

judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 13 de agosto de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 44347 Nr: 671-65.2014.811.0029

 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: VNC, VNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 671-65.2014.811.0029 - Código 44347

 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: VANESSA NEVES CHAVES e VANETE NEVES CHAVES

PARTE RÉ: VALDIR CORDEIRO CHAVES

CITANDO(A, S): Requerido(a): Valdir Cordeiro Chaves Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/03/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 724,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: A parte autora requer a ANULAÇÃO DA CERTIDÃO 

DE NASCIMENTO em que consta que seu nome é Bruna Neves Chaves.

DESPACHO: Vistos etc. Defiro o pedido inserto às fls. 61 e determino a 

expedição de Edital para citação do requerido Valdir Cordeiro Chaves, nos 

termos da decisão inicial. Às providências. Cumpra-se. Eu, Isadora Maria 

de Souza Brito, técnico judiciário, digitei.

 Canarana - MT, 13 de agosto de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 52666 Nr: 3186-39.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRFJ, JDDMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3186-39.2015.811.0029 - Código 52666

 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: DAFNI RAFFAELY FERNANDES JAZINSKI, 

neste ato representada por sua genitora, Sra. JOANA DARC DE MELO 

FERNANDES

PARTE RÉ/DEVEDORA: EDERSON LUIZ JAZINSKI

CITANDO(A, S): Executados(as): Ederson Luiz Jazinski, Cpf: 

05351327945, Rg: 87816109 SSP MT Filiação:, brasileiro(a), casado(a), 

agricultor, Endereço: atualmente em local incerto e não sabido.

VALOR DA CAUSA: R$ 1.238,09

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 19.477,90, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão (CPC, art. 

733, § 1º).

 Eu, Isadora Maria de Souza Brito, Técnico Judiciário, digitei.

 Canarana - MT, 13 de agosto de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58737 Nr: 248-03.2017.811.0029

 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: DARCI FERREIRA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS DAIANE MAGALHAES 

PERES - OAB:OAB/MT 15835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 43 e a petição de fls. 44, DECRETO a 

revelia da parte requerida.

Deixo de aplicar o efeito do art. 344 do NCPC, por se tratar de direito 

indisponível art. 345, II, do NCPC, subsistindo o efeito processual, art. 346, 

caput do NCPC, sem prejuízo de posterior intervenção (art. 346, parágrafo 

único, do NCPC).

Designo audiência de instrução para o dia 26.09.2018 às 13h50min 

(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 Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67116 Nr: 1571-09.2018.811.0029

 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: TERESINHA MARIA SCHELSKI

 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 26/09/2018 às 14h50min 

(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.: 13841 Nr: 1747-08.2006.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edi Lorenzon, Jair Lorenzon, Vilson Antônio 

Lorenzon, Terezinha Fatima Lorenzon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 Vistos, etc.

A União, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente 
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Ação de Execução Fiscal, contra Edi Lorenzon, Jair Lorenzon, Vilson 

Antônio Lorenzon e Terezinha Fatima Lorenzon.

A parte autora peticionou requerendo a extinção do processo nos termos 

do artigo 924, inciso II do NCPC (fls. 200/202).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

 Tendo a parte autora requerido a extinção do feito pelo integral 

pagamento da divida, caso é de extinção do feito.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno o Executado ao pagamento dos honorários advocatícios, no 

montante de 10% do valor pago, nos termos do art. 85, § 3º e incisos, do 

Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se com as devidas baixas.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema APOLO/TJMT.

 Às providências. Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57790 Nr: 2842-24.2016.811.0029

 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: Juçara da Silva Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:116521, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Recebo o recurso de apelação interposto nas fl. 156/186.

Há aparente antinomia normativa no Novo Código de Processo Civil entre o 

disposto no artigo 932, inciso V e artigo 1.010, §1º.

 Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento 

ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro 

grau, conterá:

(...)

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias.

O artigo 932, indica que o relator facultará a apresentação de 

contrarrazões recursais, de outro lado, o artigo 1.010, §1º indica 

simplesmente que o apelado será intimado para apresentar contrarrazões, 

sem contudo, indicar qual seria o juízo responsável pela medida, se juízo 

“a quo” ou “ad quem”.

Nesse contexto, as recentes decisões do Egrégio Tribunal, tem sido no 

sentido de que seja prestigiada a regra do artigo 1.010, do Novo Código de 

Processo Civil.

Desta forma, acolhendo a posição dos Tribunais, proceda-se a intimação 

do Apelado, para, se querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, o decurso do prazo, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, para 

apreciação de recurso de apelação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60822 Nr: 1492-64.2017.811.0029

 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: Valdelice de Jesus Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohor - 

OAB:2.376/MT, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:OAB/MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Recebo o recurso de apelação interposto nas fls. 107/118.

Há aparente antinomia normativa no Novo Código de Processo Civil entre o 

disposto no artigo 932, inciso V e artigo 1.010, §1º.

 Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento 

ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro 

grau, conterá:

(...)

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias.

O artigo 932, indica que o relator facultará a apresentação de 

contrarrazões recursais, de outro lado, o artigo 1.010, §1º indica 

simplesmente que o apelado será intimado para apresentar contrarrazões, 

sem contudo, indicar qual seria o juízo responsável pela medida, se juízo 

“a quo” ou “ad quem”.

Nesse contexto, as recentes decisões do Egrégio Tribunal, tem sido no 

sentido de que seja prestigiada a regra do artigo 1.010, do Novo Código de 

Processo Civil.

Já se encontrando nos autos as contrarrazões, remetam-se os autos ao 

E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, para apreciação de 

recurso de apelação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 44569 Nr: 863-95.2014.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DI RESENDE, Maleval Alves de 

Resende, DARLENE ALVES DI REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 Diante do exposto, defiro o bloqueio de numerário em conta bancária pelo 

sistema do BAC nas contas do executado.A pretensão encontra amparo 

no disposto no artigo 854, caput, do Novo Código de Processo Civil, que 

expressamente trata sobre o tema: “Art. 854. Para possibilitar a penhora 

de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento 

do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às 

instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela 

autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne 

indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”.Como se 

observa do dispositivo a penhora ocorrerá sem ciência prévia da parte 

executada, naturalmente afim de que esta não venha a frustrar a eficácia 

da medida. Tal restrição de ciência naturalmente se estende a todo e 

qualquer pessoa que por ventura queira acesso aos autos pelo prazo 

necessário à resposta do pedido de bloqueio de valores. Fosse de outra 

forma restaria ferida a intenção normativa de proteção do 

exequente/credor, pois qualquer pessoa, um advogado ou um cidadão 

comum poderia ter acesso aos autos no interesse da parte 

executada/devedora, situação não pretendida pelo escopo da 

norma.Assim, necessário se faz a decretação de sigilo provisório nos 

autos, até a resposta da penhora eletrônica (BacenJud).Aguardem-se os 

autos em gabinete a juntada da resposta da penhora on-line.Havendo o 

bloqueio frutífero, intime-se a parte executada para, querendo, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifestar quanto à penhora, na forma do art. 854, 

§2º e seguintes, do Novo Código de Processo Civil. Findo o prazo sem que 

haja manifestação da parte interessada, certificado nos autos, intime-se a 

parte exequente para que se manifeste requerendo o que de direito.Sendo 

a informação negativa de bloqueio realizado via sistema BacenJud, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dias), manifeste-se 

no que entender de direito.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 52919 Nr: 85-57.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. P. FARIA - ME, Marcio Leandro Pereira 

Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT

 Vistos,

 Defiro a busca de ativos financeiros em nome do executado por 

intermédio do BACENJUD, pois entendo ser a ordem do art. 835 do CPC 

relativa, pois a sua leitura tem que ser harmonizada aquela ordem com o 

disposto no art. 854, do CPC, que visa garantir efetividade ao direito do 

credor, através do mais fungível dos bens – dinheiro.

Ademais, a disposição do art. 854, se harmoniza com o disposto no art. 

805 do CPC, evitando que formas mais onerosas, como a penhora de 

outros bens seja realizada.

Diante do exposto, defiro o bloqueio de numerário em conta bancária pelo 

sistema do BACENJUD, na conta da executada, no valor de R$ 78.690,22 

(setenta e oito mil, seiscentos e noventa reais e vinte e dois centavos).

 A pretensão encontra amparo no disposto no artigo 854, caput, do Novo 

Código de Processo Civil, que expressamente trata sobre o tema:

 “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

Como se observa do dispositivo a penhora ocorrerá sem ciência prévia da 

parte executada, naturalmente afim de que esta não venha a frustrar a 

eficácia da medida. Tal restrição de ciência naturalmente se estende a 

todo e qualquer pessoa que por ventura queira acesso aos autos pelo 

prazo necessário à resposta do pedido de bloqueio de valores. Fosse de 

outra forma restaria ferida a intenção normativa de proteção do 

exequente/credor, pois qualquer pessoa, um advogado ou um cidadão 

comum poderia ter acesso aos autos no interesse da parte 

executada/devedora, situação não pretendida pelo escopo da norma.

 Assim, necessário se faz a decretação de sigilo provisório nos autos, até 

a resposta da penhora eletrônica (BacenJud).

Aguardem-se os autos em gabinete a juntada da resposta da penhora 

on-line.

Havendo o bloqueio frutífero, intime-se a parte executada para, querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar quanto à penhora, na forma do 

art. 854, §2º e seguintes, do Novo Código de Processo Civil.

 Findo o prazo sem que haja manifestação da parte interessada, 

certificado nos autos, intime-se a parte exequente para que se manifeste 

requerendo o que de direito.

Sendo a informação negativa de bloqueio realizado via sistema BacenJud, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dias), manifeste-se 

no que entender de direito.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 48589 Nr: 920-79.2015.811.0029

 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): MOACIR DOS PASSOS FRANCA - ME, MEIRE 

DOS PASSOS FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladel l i  - 

OAB:17.980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos,

 Defiro a busca de ativos financeiros em nome do executado por 

intermédio do BACENJUD, pois entendo ser a ordem do art. 835 do CPC 

relativa, pois a sua leitura tem que ser harmonizada aquela ordem com o 

disposto no art. 854, do CPC, que visa garantir efetividade ao direito do 

credor, através do mais fungível dos bens – dinheiro.

 Ademais, a disposição do art. 854, se harmoniza com o disposto no art. 

805 do CPC, evitando que formas mais onerosas, como a penhora de 

outros bens seja realizada.

 Diante do exposto, defiro o bloqueio de numerário em conta bancária pelo 

sistema do BACENJUD, na conta dos executados, no valor de R$ 

39.698,82 (trinta e nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e 

dois centavos).

 A pretensão encontra amparo no disposto no artigo 854, caput, do Novo 

Código de Processo Civil, que expressamente trata sobre o tema:

 “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

 Como se observa do dispositivo a penhora ocorrerá sem ciência prévia 

da parte executada, naturalmente afim de que esta não venha a frustrar a 

eficácia da medida. Tal restrição de ciência naturalmente se estende a 

todo e qualquer pessoa que por ventura queira acesso aos autos pelo 

prazo necessário à resposta do pedido de bloqueio de valores. Fosse de 

outra forma restaria ferida a intenção normativa de proteção do 

exequente/credor, pois qualquer pessoa, um advogado ou um cidadão 

comum poderia ter acesso aos autos no interesse da parte 

executada/devedora, situação não pretendida pelo escopo da norma.

 Assim, necessário se faz a decretação de sigilo provisório nos autos, até 

a resposta da penhora eletrônica (BacenJud).

 Aguardem-se os autos em gabinete a juntada da resposta da penhora 

on-line.

 Havendo o bloqueio frutífero, intime-se a parte executada para, querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar quanto à penhora, na forma do 

art. 854, §2º e seguintes, do Novo Código de Processo Civil.

 Findo o prazo sem que haja manifestação da parte interessada, 

certificado nos autos, intime-se a parte exequente para que se manifeste 

requerendo o que de direito.

 Sendo a informação negativa de bloqueio realizado via sistema BacenJud, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dias), manifeste-se 

no que entender de direito.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 41218 Nr: 2538-64.2012.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA, STANEY FRANCYELI WEIRICH VISCONTI, ROGERIO CRISTHIANO 

WEIRICH, Cristiane Schmidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 14.485, Vittor Arthur Galdino - OAB:13955/MT

 Diante do exposto, defiro o bloqueio de numerário em conta bancária dos 

Executados:R. S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA– CNPJ: 

03.130.516/0001-49;ROGÉRIO CRISTHIANO WEIRICH CPF: 788.553.061-20; 

STANEY FRANCYELI WEIRICH, CPF: 594.971.061-49;CRISTIANE SCHMIDT , 

CPF: 912.367.971-91, pelo sistema do BACENJUD, no exato montante do 

débito atualizado às fls. 115. A pretensão encontra amparo no disposto no 

artigo 854, caput, do Novo Código de Processo Civil, que expressamente 

trata sobre o tema: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Como se observa do 

dispositivo a penhora ocorrerá sem ciência prévia da parte executada, 

naturalmente afim de que esta não venha a frustrar a eficácia da medida. 

Tal restrição de ciência naturalmente se estende a todo e qualquer pessoa 

que por ventura queira acesso aos autos pelo prazo necessário à 

resposta do pedido de bloqueio de valores. Fosse de outra forma restaria 

ferida a intenção normativa de proteção do exequente/credor, pois 

qualquer pessoa, um advogado ou um cidadão comum poderia ter acesso 

aos autos no interesse da parte executada/devedora, situação não 

pretendida pelo escopo da norma. Assim, necessário se faz a decretação 

de sigilo provisório nos autos, até a resposta da penhora eletrônica 

(BacenJud). Aguardem-se os autos em gabinete a juntada da resposta da 

penhora on-line.Em caso de bloqueio de valores, intimem-se as Partes.Não 

havendo a penhora em aplicações financeiras, abra-se vista dos autos à 
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parte Exequente para que requeira o que entender de direito.Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 10242 Nr: 198-94.2005.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rondoagro Produtos Agropecuàrios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Aparecido Moronta, Distribuidora de 

Bebidas Vale do Xingú LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gelson Luis Gall de Oliveira - 

OAB:3966/MT, Monica Valéria Cordeiro Lima - OAB:8918-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8.963/MT, Paulo Emilio Monteiro de Magalhães - OAB:8988/MT

 Vistos,

 Defiro a busca de ativos financeiros em nome do executado por 

intermédio do BACENJUD, pois entendo ser a ordem do art. 835 do CPC 

relativa, pois a sua leitura tem que ser harmonizada aquela ordem com o 

disposto no art. 854, do CPC, que visa garantir efetividade ao direito do 

credor, através do mais fungível dos bens – dinheiro.

 Ademais, a disposição do art. 854, se harmoniza com o disposto no art. 

805 do CPC, evitando que formas mais onerosas, como a penhora de 

outros bens seja realizada.

 Diante do exposto, defiro o bloqueio de numerário em conta bancária pelo 

sistema do BACENJUD, na conta do execu, no valor de R$ 322.944,97 

(trezentos e vinte e dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e 

noventa e sete reais).

 A pretensão encontra amparo no disposto no artigo 854, caput, do Novo 

Código de Processo Civil, que expressamente trata sobre o tema:

 “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

 Como se observa do dispositivo a penhora ocorrerá sem ciência prévia 

da parte executada, naturalmente afim de que esta não venha a frustrar a 

eficácia da medida. Tal restrição de ciência naturalmente se estende a 

todo e qualquer pessoa que por ventura queira acesso aos autos pelo 

prazo necessário à resposta do pedido de bloqueio de valores. Fosse de 

outra forma restaria ferida a intenção normativa de proteção do 

exequente/credor, pois qualquer pessoa, um advogado ou um cidadão 

comum poderia ter acesso aos autos no interesse da parte 

executada/devedora, situação não pretendida pelo escopo da norma.

 Assim, necessário se faz a decretação de sigilo provisório nos autos, até 

a resposta da penhora eletrônica (BacenJud).

 Aguardem-se os autos em gabinete a juntada da resposta da penhora 

on-line.

 Havendo o bloqueio frutífero, intime-se a parte executada para, querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar quanto à penhora, na forma do 

art. 854, §2º e seguintes, do Novo Código de Processo Civil.

 Findo o prazo sem que haja manifestação da parte interessada, 

certificado nos autos, intime-se a parte exequente para que se manifeste 

requerendo o que de direito.

 Sendo a informação negativa de bloqueio realizado via sistema BacenJud, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dias), manifeste-se 

no que entender de direito.

 Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 40154 Nr: 1376-34.2012.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Biesterfeld do Brasil Industria e Comercio de Produtos 

Quimicos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA, Ronaldo 

Zanon, Janete Ines Marcon Zanon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Maximo Davd - 

OAB:187.467 SP, Mariana de Freitas Davd - OAB:228.390, Sérgio 

Romero - OAB:OAB/SP -204662E, Vera Lúcia de Morais - 

OAB:182.707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de n° “1”, da manifestação de fls. 150/151 e para tanto, 

determino à secretaria o devido registro dos patronos do exequente na 

capa dos autos e no sistema informatizado.

 Em resposta ao ofício n° 228/2018, comunico ao juízo deprecado que os 

executados não constituíram advogados nos autos de execução, no 

entanto, assim o fizeram no processo apenso de embargos à execução 

(Cód. 40680), na data do dia 04/09/2012, conforme protocolo da inicial.

No processo de embargos à execução constam como patronos dos 

executados, os advogados Euclides Ribeiro S. Junior (OAB/MT 5.222) e 

Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB/MT 7.680).

Ademais, informo que não há certidão que ateste a intimação dos 

executados acerca da expedição de Carta Precatória.

 Expeça-se ofício ao juízo da comarca de São Gabriel do Oeste-MS, 

remetendo as informações supracitadas.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 2238 Nr: 728-11.1999.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILDIMAR GOMIDE SANDOVAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 Nos termos da legislação vigente, do item 15.1 do Provimento nº 

056/2007-CGJ e ante ao pedido formulado às fls. 265, aguarde-se o prazo 

de suspensão por 60 (sessenta ) dias. Decorrido o prazo intime-se o 

Exequente para que se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21253 Nr: 1973-08.2009.811.0029

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 

Brasil- PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Polo Pereira, Izabel Cristina Vieira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina dos Reis Wosch - 

OAB:OAB/PRN°60.280, Ana Priscila Furst - OAB:47.733/PR, Andressa 

Pereira Lucindo - OAB:OAB/PR 69.356, Bianca Bergamin Mondadori 

- OAB:OAB/PR N°69.365, Carlos Alberto Alves Peixoto - 

O A B : O A B / P R N ° 3 3 . 8 4 4 ,  C a r l o s  E d u a r d o  L a g o v s k i  - 

OAB:OAB/PRN°56.320,  Drebora Zandrowski  Sant iago - 

OAB:OAB/PRN°55.071, ELAINE MASSAE NAKAZAWA - OAB:OAB/PR 

59.417, FABIO ROBERTO UCKER - OAB:13315, Fernanda Lorenzom e 

Silva - OAB:OAB/PRN°60.491, Luciana Andréa Mayrhofer de Oliveira 

- OAB:OAB/PR N°31.605,  Mariane Lima Gumiero - 

O A B : O A B / P R N ° 4 3 . 5 3 0 ,  M a y a r a  d e  S o u z a  S u s i n  - 

OAB:OAB/PRN°59.638, Paulo Fernando Paz Alarcón - 

OAB:OAB/PR-37.007, Simony de Souza Vicentin - OAB:OAB/PR 

N°57.259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/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 Paulo Fernando Paz Alarcón, Ana Priscila 

Furst, FABIO ROBERTO UCKER, Luciana Andréa Mayrhofer de Oliveira, 

Mariane Lima Gumiero, Drebora Zandrowski Santiago, Carlos Alberto 

Alves Peixoto, Mayara de Souza Susin, Fernanda Lorenzom e Silva, 

ELAINE MASSAE NAKAZAWA, Carlos Eduardo Lagovski, Ana Carolina 

dos Reis Wosch, Bianca Bergamin Mondadori, Andressa Pereira Lucindo, 

Simony de Souza Vicentin, para que se manifeste, no prazo legal, 

requerer o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 59669 Nr: 814-49.2017.811.0029

 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: WALDEMAR GOVARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia Duarte - 

OAB:OAB/RO 2.248, Hânderson Simões da Silva - OAB:OAB/RO 

3.279, Juliano Cargneluti Pit - OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/RO 4778

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s)Requerida(s) 

na(s) pessoa(s) de seu procurador(s, Dr. (ª) CRISTIANE BELINATI 

GARCIA LOPES, via DJE, para, no prazo legal, manifestar-se sobre a 

petição de fls. 170.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 47682 Nr: 404-59.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Biguelini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO SCAPINI, MARIA INÊS SCAPINI, 

Economia Comércio e Indústria de Alimentos LTDA, Arno Jacó Kreutz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 Vistos.

 Trata-se de pedido formulado pelo exequente alegando fraude à 

execução asseverando que, após a realização da penhora do imóvel 

registrado sob matrícula n° 14.658, os executados OSVALDO SCAPINI e 

MARIA INÊS SCAPINI, por contrato de promessa particular de compra e 

venda com permuta, alienaram referido bem a Arno Jaco Kreutz. Requer, 

ao final, seja declarada a ineficácia da oneração referida, bem como, 

sejam os executados condenados ao pagamento de multa de 20% (vinte 

por cento) do valor atualizado do débito em execução.

É o relato. Decido.

 Nos termos do art. 792, do Código de Processo Civil, considera-se em 

fraude de execução a alienação ou oneração de bens:

 I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com 

pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido 

averbada no respectivo registro público, se houver;

 II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do 

processo de execução, na forma do art. 828;

 III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou 

outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a 

fraude;

 IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o 

devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

 V - nos demais casos expressos em lei.

O presente feito trata-se de ação de execução contra devedor solvente. 

Após determinada a penhora do bem (fl. 20), o executado quedou-se 

inerte, motivo pelo qual realizou-se a constrição judicial do bem imóvel em 

25/11/2015, nos termos do auto de penhora e depósito de fl. 48.

Logo, deve-se entender que foi efetivada a penhora para todos os efeitos 

legais, dentre os quais o de desconsiderar-se qualquer outra prova para 

que seja caracterizada a fraude à execução.

 Ato posterior à penhora, fora realizada a alienação do imóvel ao terceiro 

Arno Jaco Kreutz fora realiza em maio de 2018.

Neste sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

 “Se houver, por outro lado, vinculação do bem alienado ou onerado ao 

processo fraudado (como por exemplo: penhora, arresto ou sequestro), a 

caracterização da fraude de execução independe de qualquer outra 

prova. O gravame judicial acompanha o bem perseguindo-o no poder de 

quem quer que o detenha, mesmo que o alienante seja um devedor 

solvente.” (In Processo de Execução, 19.ª ed., Ed. Leud, pág. 196).

 Deste modo, diante da evidente fraude contra o processo executivo, a 

transferência de propriedade mediante contrato de promessa particular de 

compra e venda com permuta do imóvel registrado sob matrícula n° 

14.658, é INEFICAZ e o registro da referida alienação deve ser cancelado, 

vez que fraudulento, pois o mesmo é como se não existisse perante o 

exequente.

Quanto ao pedido da exequente para que o executado seja condenado em 

multa de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em execução, 

entendo não ser o caso, já que o próprio Código prevê o remédio para 

atitude do executado que são os efeitos da fraude à execução.

Diante do exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de fls. 200/203, declarando 

ineficaz o negócio jurídico decorrente de contrato de promessa particular 

de compra e venda com permuta do imóvel objeto da matrícula n.º 14.658, 

tornando válida a penhora realizada, nos termos do auto de penhora e 

depósito de fl. 48.

Oficie-se o CRI, para que proceda a averbação à margem da referida 

matrícula da ineficácia da alienação perante o exequente, com a 

consequente averbação da penhora realizada à fl. 48.

Defiro o pedido para que o exequente leve em mãos ao CRI do 2º Ofício 

Notarial e Registral desta localidade, o ofício acima determinado, devendo 

para tanto, a Sra. Gestora Judiciária, lavrar termo de compromisso, e 

juntar ao autos com cópia do Ofício Expedido, advertindo-o de que após 

cumprida a presente ordem, deverá juntar aos autos comprovante seu 

efetivo cumprimento.

Ademais, DETERMINO a remessa dos autos à contadoria judicial para nova 

elaboração de cálculo, tendo em vista que o documento juntado à fl. 215 

considerou como data inicial para cômputo da atualização, o dia 

27/05/2009. No entanto, conforme se depreende na inicial, o débito 

encontra-se vencido desde 27/09/2014, devendo esta data ser o 

parâmetro inicial para atualização do valor.

Postergo a análise do pedido de expedição de alvará (fls. 258/260).

Após realização de novo cálculo, intimem-se as partes, por Dje, para que 

se manifestem.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65761 Nr: 637-51.2018.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS GOMES DA SILVA, LUZIA VICENTE 

CORDEIRO DA SILVA, ALINE GRACIELE DA SILVA, ALIPIO CORDEIRO DA 

SILVA

 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:

 Nos termos da legislação vigente, do item 15.1 do Provimento nº 

056/2007-CGJ e ante ao pedido formulado às fls. 52, aguarde-se o prazo 

de suspensão por 30(trinta) dias. Decorrido o prazo intime-se o Exequente 

para que se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 44523 Nr: 814-54.2014.811.0029

 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: FRANCISCO GENIVAL MARTINS FONTENELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 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 ADRIANE MARCON, para que se manifeste, no 

prazo legal, acerca do retorno dos autos da instancia recursal, 

requerendo o que for cabível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 24200 Nr: 2009-16.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Linck
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 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

 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 Paula Rodrigues da Silva, Louise Rainer Pereira 

Gionédis, e Requerido: na pessoa de seu procurador Leoveral Francisco 

Lopes, para que se manifestem, no prazo legal, acerca dos autos de 

avaliação encartadas às fls. 235/282.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 19359 Nr: 86-86.2009.811.0029

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleber Moises Grings, Nísia Maslova Grings, Hélio 

Augusto do Amaral, Raquel Marjane do Amaral, Adelino Furini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Quido Grings, Percila Grings

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Antonio Rodriguez - 

OAB:8795, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) o Terceiro 

Interessado, Banco do Brasil S/A, na pessoa de seus Procuradores, 

cientificando de que fora procedido o devido cadastro dos representantes 

legais do terceiro interessado, bem como, intimação parra que, querendo 

manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 2240 Nr: 730-78.1999.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pamfil Piatkov, Darci Jesus Romio, Frederico 

Tomm, VALDIR NICOLAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, Edson Rocha - OAB:3669-A, Luiza Cappellaro - 

OAB:20.864/MT

 Nos termos da legislação vigente, do item 15.1 do Provimento nº 

056/2007-CGJ e ante ao pedido formulado às fls. 279, aguarde-se o prazo 

de suspensão até 27/12/2018. Decorrido o prazo intime-se o Exequente 

para que se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64637 Nr: 3645-70.2017.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEZIA DE SOUSA MATOS, PAULO HENRIQUE 

FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Pereira de Abreu - 

OAB:21455-A/MT

 Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

denúncia para CONDENAR KÉSIA DE SOUZA MATOS, a pena de pena 

final de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 655 (seiscentos e 

cinquenta e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal a unidade, pelo crime 

do art. 33 da Lei Federal n.º 11.343/2006, em regime inicial SEMI-ABERTO, 

sem substituição pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou 

sursis e ABSOLVER PAULO HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA, dos 

crimes que lhe foram imputados na denúncia. 70. Tendo em vista que não 

mais subsistem os requisitos da prisão cautelar (art. 312 e 313, CPP) em 

relação aos acusados, revogo a prisão preventiva decretada, com 

fundamento no artigo 316, do Código de Processo Penal, especialmente 

porque finda a instrução processual e, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ EM FAVOR DOS RÉUS, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO 

ESTIVEREM PRESO.71. Nos termos do provimento nº. 08/99 da E. 

Corregedoria Geral da Justiça/MT, determino a destruição das substâncias 

entorpecentes apreendidas, com as cautelas legais.72. Com o trânsito em 

julgado desta sentença, oficie-se ao TRE (art. 15, III, da CF), aos Institutos 

Estadual e Nacional de Identificação, bem como aos demais órgãos de 

registro, comunicando-se o teor desta sentença para os devidos fins de 

direito. 73. Tudo cumprido, arquivem-se estes autos independentemente 

de nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias neste Juízo.P.I. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-52.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SUCENA DIAS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar a situação processual pois 

as Partes cadastradas diferem das Partes constantes na petição inicial, 

dentre os ítens, sob pena de extinção e arquivamento dos autos. 

Canarana-MT, 17 de agosto de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski 

Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-37.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR CARLOS MARAFON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO)

GABRIELA NARDAO OAB - MT0019224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI BRITO TAVARES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a Promovente, na pessoa de seu 

procurador, acerca da audiência de tentativa de conciliação designada 

automaticamente para o dia 04/10/2018, às 15h10min(horário oficial de 

Mato Grosso), que se realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado 

Especial no prédio do Fórum local, sito à Rua Miraguai, nº 601, Jardim 

Tropical, nesta. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Canarana-MT, 17 de agosto de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski 

Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000347-34.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARUCCI OAB - PR24483 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA CRISTINA TREVIZOLI LAZARIN (REQUERIDO)

GILBERTO LAZARIN (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 avaliação, 

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, 17 de agosto de 2018
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 105905 Nr: 2277-07.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nely Pereira da Conceição, Luiz Henrique 

Pereira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907

 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 16h00min.

 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.: 105905 Nr: 2277-07.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nely Pereira da Conceição, Luiz Henrique 

Pereira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907

 ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado 

por NELY PEREIRA DA CONCEIÇÃO, nos termos da fundamentação, com 

fundamento no art. 312 do CPP, vez que presente a necessidade de 

resguardar a garantia da ordem pública.Intime-se.Cientifique-se o 

Ministério Público e a Defesa do réu.Aguarde-se o ato instrutório, 

expedindo o que for necessário para sua realização. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77264 Nr: 5-11.2016.811.0024

 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 de Araújo Rocha, Hélia Maria Moraes dos 

Santos Rocha, Leonardo Augusto dos Santos Araújo Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreson de Oliveira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES 

- OAB:18100/O, ALMINO AFONSO FERNANDES JÚNIOR - OAB:OAB/MT 

20.498-A, GUSTAVO LISBOA FERNANDES - OAB:OAB/MT 20.612-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO - OAB:8798

 Vistos, etc. Defiro o pedido de produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio Perito Avaliador, Acemir José de Miranda, domiciliado na Rua 

Tiradentes, nº 641, centro, Chapada dos Guimarães-MT, telefone: (65) 

99624-1844 (CRECI nº 03907 – 19ª Região-MT), o qual cumprirá 

escrupulosamente seu encargo, independentemente de compromisso legal 

(artigo 466 CPC).Para realização da prova pericial, cumpram-se as 

seguintes determinações:a)Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem-se nos termos do art. 465, §1°, CPC/2015. 

Havendo arguição de impedimento ou suspeição do perito nomeado, 

tragam os autos conclusos.b) Não havendo impugnações, notifique-se o 

perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar proposta de honorários 

e indicar documentos que, eventualmente, necessite nos originais para os 

trabalhos da perícia, podendo, se quiser, fazer carga dos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40686 Nr: 2760-81.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurides Sodré de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 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 do 

executado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74984 Nr: 2410-54.2015.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRdCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFSL, ARdCM, JGMSL, LFGdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA STALLBAUM BERNINI - 

OAB:12396, DIEGO REIS CARMONA - OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA STALLBAUM BERNINI 

- OAB:12396, DIEGO REIS CARMONA - OAB:20889/O

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que a inventariante, nomeada em 

15.12.2015, apenas apresentou suas primeiras declarações na data de 

15.6.2018, tendo sido, inclusive, intimada pessoalmente algumas vezes 

para tanto.

 Assim, considerando que os herdeiros Ana Rafaela da Costa Monteiro, 

João Gabriel Monteiro Soares Lamar e Luiz Fernando Gomes Lamar são 

menores, necessária a manifestação ministerial acerca das primeiras 

declarações, sobretudo quanto consta plano de partilha do crédito de 

titularidade do falecido, nos termos do art. 178, II, do CPC.

 Dessa forma, remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer.

 Após, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32630 Nr: 1987-07.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Luís Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zanandrea Lorena de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto A. de Lamônica 

Freire - OAB:6000

 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 de que a carta precatória foi enviada via Malote Digital ao Protocolo 

do Fórum de Cuiabá/MT, rastreabilidade 81120183586348, para 

providenciar o preparo da carta precatória de fl.485 diretamente no Juízo 

Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 66939 Nr: 2448-03.2014.811.0024

 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: Claudia Aparecida de Souza Oliveira

 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:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 
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manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direto, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34490 Nr: 411-42.2010.811.0024

 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: LC da Silva SO Sucata M.E., Larice Cristina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904, 

Jorge José Noga Júnior - OAB:OAB/MT 12.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - 

OAB:11.340-A, Felipe Velasques Amaral - OAB:13598, FREDERICO 

ALVIM BITES CASTRO - OAB:88562

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar os 

advogados das partes, subscritores da petição de fls. 159/160 para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63143 Nr: 3026-97.2013.811.0024

 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: Jaciel Ribeiro Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado de Mato Grosso, Gilberto 

Schwars de Mello, Espólio de Pedro Reindel Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA FERREIRA ARAÚJO - 

OAB:MT20170, Lourival Ribeiro Filho - OAB:5073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDWIN DE ALMEIDA COSTA - 

OAB:14621, FABIO LUIZ PALHARI - OAB:19255/O, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestação, no prazo legal, acerca da certidão de fl. 50, 

devendo informar nos autos o atual endereço do denunciado Espólio de 

Pedro Reindel Fonseca, bem como para impugnar a contestação de fls. 

51/55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95604 Nr: 3712-50.2017.811.0024

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI FRANÇA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO JULIO MULLER, ESTADO DE MATO GROSSO - 

DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Stabile Ribeiro - 

OAB:3213-MT, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16962

 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 

requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os 

embargos declaratórios opostos pela parte requerida, ante os supostos 

efeitos infringentes almejados, conforme art. 1.023, § 2.º, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 38992 Nr: 1467-76.2011.811.0024

 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: Ines Maria Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilena Aburad de França Nunes, Lino Edécio 

Garcia Bordini, Eloiza Pegorini Bordini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Antonio Ferreira de Pinho - 

OAB:9.178-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE AUGUSTO DORILEO DE 

REZENDE - OAB:17729/O, Leonardo Gomes Martins - OAB:20256/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para comparecer em cartório para retirar a carta de adjudicação, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32649 Nr: 2031-26.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Bonfim Correa, Sergio Correa

 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da impugnação à execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 17410 Nr: 165-51.2007.811.0024

 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: Aline Paula da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lurdes Lima Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilena Vieira da Silva - 

OAB:82185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo requerido 

pela parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que seja dado 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias dias, sob pena de 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87118 Nr: 4236-81.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VICENTE PACHECO

 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:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado nos autos, de modo que suspendo o curso da 

execução, nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/1980, pelo prazo 

requerido.

Esclareço que, findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo 

retomará o seu curso.

Posteriormente, tornem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87094 Nr: 4209-98.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MAGLIA

 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:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado nos autos, de modo que suspendo o curso da 

execução, nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/1980, pelo prazo 

requerido.

Esclareço que, findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo 

retomará o seu curso.
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Posteriormente, tornem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 41028 Nr: 2647-30.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação da 

parte autora, para contrarrazoar o recurso de apelação apresentado pelo 

exequente, devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de 

Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - 

emissão de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após 

o pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40700 Nr: 2793-71.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação da 

parte executada, para contrarrazoar o recurso apresentado nos autos, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40492 Nr: 2964-28.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Capistrano Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação da 

parte executada, para contrarrazoar o recurso interposto, devendo o 

depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de Diligência, obtida 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão de guias online - 

diligência - emissão de guia de diligência, e após o pagamento, juntar nos 

autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40614 Nr: 2850-89.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igreja Evangelica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte exequente, para manifestação, no prazo 05 dias, acerca 

do bem ofertado a penhora, pela parte executada.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000763-02.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON JOSÉ PORTO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000763-02.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Processe-se em segredo de justiça. Compulsando os autos, 

verifica-se que a inicial veio instruída com a prova do parentesco, 

consoante se verifica pela cópia da certidão de nascimento anexa à inicial, 

o que possibilita a aplicação do rito procedimental previsto na Lei n° 

5.478/68. Entretanto, uma vez que não constam dos autos elementos 

probatórios para se aferir a capacidade do requerido de prover os 

alimentos solicitados pela requerente, requisito este, necessário para se 

atender ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do 

alimentante, por prudência, ARBITRO os alimentos provisórios em favor da 

menor EYSHELLA VALLENTINA RODRIGUES PORTO no valor equivalente 

a 30% do salário mínimo vigente, totalizando atualmente a importância de 

R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), devidos a 

partir da citação e a serem pagos, até o dia 10 de cada mês diretamente à 

representante legal do menor mediante recibo, ou por meio de depósito em 

conta bancária indicada por ela. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação a ser designada pela Central de Conciliação e 

Mediação desta Comarca (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente 

(pessoalmente) e notifique a Defensoria Pública acerca da data da 

audiência a ser designada (art. 334, §3º, CPC). Cientifiquem-se as partes 

de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda 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). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). DEFIRO à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Caso reste exitosa a composição, 

remeta-se o feito ao Ministério Público para manifestação, trazendo os 

autos conclusos, em seguida, para homologação do acordo. Inexitosa a 

composição pelo CEJUSC, retorne o feito em conclusão para adoção do 

procedimento da Lei n° 5.478/68 com a designação de audiência de 

conciliação, instrução e julgamento. Notifique-se o Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 16 de 

agosto de 2018. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000637-49.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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VALDEVINA RAINHA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS AUXILIADORA DE ALMEIDA CAMPOS OAB - MT15775/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000637-49.2018.8.11.0024. 

Vistos etc. I. Trata-se de cumprimento provisório de sentença ajuizado 

Valdevina Rainha da Silva em desfavor do Estado de Mato Grosso, pelos 

motivos narrados na inicial. II. Verifica-se que o feito foi distribuído de 

forma equivocada. III. Assim sendo, determino o cancelamento da 

distribuição e consequente arquivamento, procedendo-se as baixas 

pertinentes. IV. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, 17 de agosto de 

2018. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000682-53.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA SILVA ANGELIM (RÉU)

JOAO NUNES ANGELIM (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo nº 1000682-53.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial, uma vez preenchidos os requisitos do art. 

700 do CPC. II. Cite-se a parte requerida, para que, no prazo de 15 dias, 

pague à parte autora a quantia pleiteada, assim como proceda ao 

pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 

(art. 701, CPC), ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas 

processuais na hipótese de oportuno cumprimento do mandado (art. 701, 

§1°, CPC). III. Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e 

não oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (art. 701, §2°, CPC). IV. Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (art. 701, §1° e art. 916, CPC). V. Expeça-se o necessário. 

VI. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 18 de abril de 2017. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000535-27.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO APARECIDO MENON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo nº 1000535-27.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. DEFIRO a pretensão executória de título extrajudicial (arts. 

783, 784 e 798, CPC). II. Cite-se a parte executada para pagar a dívida no 

prazo de 3 (três) dias, contado da citação (art. 829, CPC), constando do 

mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, a qual 

deverá recair sobre bem eventualmente já indicado na inicial pela parte 

exequente, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada 

(art. 829, §1° e §2°, CPC). III. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela 

metade caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado 

(art. 827, §1°, CPC). IV. Eventuais embargos devem ser opostos no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do 

CPC/2015 (art. 915, CPC/2015). V. Cientifique-se a parte devedora de que, 

no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá requerer que 

lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 

916, CPC/2015). VI. Expeça-se o necessário. VII. Cumpra-se. Chapada 

dos Guimarães/MT, 17 de agosto de 2018. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000598-52.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FURTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000598-52.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Nota-se da inicial e dos documentos que a acompanham não 

terem sido recolhidos os valores das custas processuais, tampouco há 

pedido de justiça gratuita. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio 

do advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente nos autos comprovante de recolhimento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial, em razão do 

cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil). II. 

Advirto ao autor a necessidade de vinculação da referida guia aos 

presentes autos, conforme determina o art. 2°, ‘caput’, do Provimento n° 

22/2016-CGJ. III. Certifique-se eventual silêncio. IV. Cumpra-se Chapada 

dos Guimarães/MT, 17 de agosto de 2018. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000620-13.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA HELENA DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINA ALVES DA SILVA (RÉU)

JOAO HONORATO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000620-13.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Não é dado ao magistrado, mesmo diante das parcas 

informações contidas na exordial, presumir que o imóvel objeto do 

presente feito seja de titularidade ignota. Deste modo, é imperiosa a 

emenda da exordial para finalidade de qualificar o proprietário registral do 

imóvel, com a consequente juntada de cópia atualizada da respectiva 

matrícula. Diante do exposto, com fulcro no art. 321 do CPC, determino que 

a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, 

emende a exordial para: I. Incluir no polo passivo o proprietário registral do 

imóvel que se pretende usucapir. II. Acostar ao feito cópia atualizada da 

matrícula do imóvel objeto da presente ação. III. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, tragam os autos conclusos. O silêncio deverá ser 

certificado. IV. Expeça-se o necessário. V. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães/MT, 17 de agosto de 2018. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000698-07.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ANTONIO SACIOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)
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FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROJECON-INCORPORACAO E LOTEAMENTO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000698-07.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Nota-se da inicial e dos documentos que a acompanham não 

terem sido recolhidos os valores das custas processuais, tampouco há 

pedido de justiça gratuita. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio 

do advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente nos autos comprovante de recolhimento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial, em razão do 

cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil). II. 

Advirto ao autor a necessidade de vinculação da referida guia aos 

presentes autos, conforme determina o art. 2°, ‘caput’, do Provimento n° 

22/2016-CGJ. III. Certifique-se eventual silêncio. IV. Cumpra-se. Chapada 

dos Guimarães/MT, 17 de agosto de 2018. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000717-13.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUANEY SANTANA ALVES (EXECUTADO)

CELIA SANTANA ALVES DE BRITO (EXECUTADO)

APRIGIO JOSE COSTA BRITO NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000717-13.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Nota-se da inicial e dos documentos que a acompanham não 

terem sido recolhidos os valores das custas processuais, tampouco há 

pedido de justiça gratuita. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio 

do advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente nos autos comprovante de recolhimento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial, em razão do 

cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil). II. 

Advirto ao autor a necessidade de vinculação da referida guia aos 

presentes autos, conforme determina o art. 2°, ‘caput’, do Provimento n° 

22/2016-CGJ. III. Certifique-se eventual silêncio. IV. Cumpra-se. Chapada 

dos Guimarães/MT, 17 de agosto de 2018. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000381-09.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA GUIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Nos termos da legislação vigente, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da 

parte autora, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar nos 

autos a IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. Chapada dos Guimarães/MT, 17 

de agosto de 2018. Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 - TELEFONE: (65) 33011033

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000712-88.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE AMORIM SEVERINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000712-88.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial, uma vez preenchidos os requisitos legais, 

especialmente aquele previsto no artigo 720 do Código de Processo Civil. 

II. Presentes os pressupostos do artigo 98 do Código de Processo Civil, 

defiro os benefícios da gratuidade da justiça. III. Oficie-se a Caixa 

Econômica Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe a este 

juízo a existência de valores depositados na conta bancária de titularidade 

de JURANDIR VIRGILIO SEVERINO (CPF nº 274.970.031-00), devidamente 

acompanhada do respectivo extrato bancário, no período compreendido 

entre 24.10.2017, data do óbito, até a presente data. IV. Com a juntada das 

informações aos autos, intime-se a requerente para que manifeste no 

prazo de cinco (5) dias. V. Expeça-se o necessário. VI. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães/MT, 17 de agosto de 2018. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000728-42.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER AVGAS LTDA (EXEQUENTE)

FLAVIA CRISTINA PRATTI (ADVOGADO(A))

PAULA APARECIDA MENGHINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTOS DA CHAPADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PROCESSO N° 1000728-42.2018.8.11.0024 

Vistos, etc. I. Analisando a inicial, observa-se que, conquanto tenham sido 

recolhidos os valores referentes à guia de custas processuais, não houve 

sua vinculação aos autos. II. Dessa forma, intime-se a parte autora, por 

intermédio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova a vinculação da referida guia, conforme determina o art. 2°, 

‘caput’, do Provimento n° 22/2016-CGJ, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 do CPC). III. Certifique-se eventual silêncio. IV. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 17 de agosto de 2018. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000736-19.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DILMA ALMEIDA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000736-19.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Nota-se da inicial e dos documentos que a acompanham não 

terem sido recolhidos os valores das custas processuais, tampouco há 

pedido de justiça gratuita. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio 

do advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente nos autos comprovante de recolhimento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial, em razão do 

cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil). II. 

Advirto ao autor a necessidade de vinculação da referida guia aos 

presentes autos, conforme determina o art. 2°, ‘caput’, do Provimento n° 

22/2016-CGJ. III. Certifique-se eventual silêncio. IV. Cumpra-se Chapada 

dos Guimarães/MT, 17 de agosto de 2018. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32860 Nr: 2199-28.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Huga Garcia Andrade

 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:

 Visto, etc.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, contra HUGA GARCIA DE ANDRADE, pelos motivos 

delineados na inicial.

À fl. 24, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

DECIDO.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36785 Nr: 3482-86.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean José Haddad

 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:

 Visto, etc.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, contra Jean José Haddad, pelos motivos delineados na 

inicial.

À fl. 35, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

DECIDO.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40714 Nr: 2602-26.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Linda da 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:

 Visto, etc.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, contra Antonia Linda da Silva, pelos motivos delineados na 

inicial.

À fl. 27, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

DECIDO.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40415 Nr: 2552-97.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avelino Sampaio

 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:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, contra AVELINO SAMPAIO, pelos motivos delineados na 

inicial.

Em mutirão fiscal as partes entabularam acordo. Contudo, na decisão de fl. 

35, foi determinado o esclarecimento pela parte exequente das 

divergências entre a certidão relativa ao acordo e a que culminou a 

presente ação, portanto, manteve-se inerte.

À fl. 39, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Condeno a parte executada nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito 

econômico obtido com a causa (art. 85, §§2° e 3°, I, CPC/2015), já que deu 

azo ao ajuizamento da demanda.

 Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33532 Nr: 2702-83.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M Braz Imobiliária Emp. e Participações LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, contra M BRAZ IMOBILIÁRIA EMP. E PARTICIPAÇÕES LTDA, 

pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 26, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

DECIDO.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77841 Nr: 296-11.2016.811.0024

 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: Alvino de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Considerando o pedido da parte autora, diante da impossibilidade da 

comunicação com o requerente que reside na zona rural deste município, 

foi sussitado pela redesignação da presente audiência.

 II. Pois bem, considerando a ausência de efetiva intimação e, diante da 

reiterada ausência do INSS, designo a presente instrução para o dia 

18.10.2018 às 14h.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário, com a intimação das testemunhas 

e do INSS.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65714 Nr: 1536-06.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Batista 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.

I. Considerando o pedido da parte autora, diante da impossibilidade da 

comunicação com o requerente que reside na zona rural deste município, 

foi sussitado pela redesignação da presente audiência.

 II. Pois bem, considerando a ausência de efetiva intimação e, diante da 

reiterada ausência do INSS, designo a presente instrução para o dia 

18.10.2018 às 13h30min.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário, com a intimação das testemunhas 

e do INSS.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 89991 Nr: 1142-91.2017.811.0024

 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: Osvaldo de Paula

 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:

 Vistos, etc.

I. Embora encerrada a presente Instrução Processual com a oitiva de 

testemunha, concedo prazo de 10 (dez) dias à Defesa do requerente 

Osvaldo de Paula, que inclusive deve acostar documentos atestando 

quanto a sua saúde.

II. Após manifestação da parte autora, intime-se a parte requerida INSS 

para manifestar acerca da impugnação e dos novos documentos 

acostados aos autos.

III. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 90669 Nr: 1443-38.2017.811.0024

 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 Nunes de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurado(a) especial, ao(à) autor(a) Manoel Nunes de Araújo, no valor de 

1 (um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base 

no artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do pedido 

administrativo em 12.8.2016 (anexo à inicial).Por conseguinte, julgo extinto 

com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101862 Nr: 416-83.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico 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 Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67630 Nr: 3032-70.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo da Silva Florentino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado do Denunciado via DJE, para no prazo 

de 10 (dez) dias, apresentar alegações finais, conforme despacho ref. 

208.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 108716 Nr: 3468-87.2018.811.0024

 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): Cooperchagui - Cooperativa Educacional de 

Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Volochko - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, a análise do pedido de tutela da evidência será feito, 

oportunamente, após a apresentação de contestação ou do decurso do 

prazo para esta finalidade.Cite-se a parte requerida para contestar a ação 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335 do CPC).Advirto 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).Notifique o Município de Chapada dos Guimarães, na 

pessoa de seu representante legal (procurador ou prefeito), para, caso 

queira, integrar a lide, na qualidade de litisconsorte ativo (Lei nº 7.347//92, 

art. 5, §2º). Havendo interesse, a sua manifestação deverá aportar ao 

feito no prazo de 15 (quinze) dias.Apresentada contestação, conceda-se 

vista dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 15 (quinze) 

dias.Decorridos os prazos, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77427 Nr: 100-41.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudes Nascimento de Araújo, Valentino Carmo 

da Silva, Roberta Margarida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A/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 no prosseguimento do feito 

ou adotar medidas para encaminhamento do processo, nos termos do art. 

485, III do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 78469 Nr: 545-59.2016.811.0024

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albano Jorge Mendes, Sérgio Jorge Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS FARIA MARTINS, LUIZ 

ROBERTO OBERSTEINER, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER, 

Eva Aparecida Rodrigues, ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, MARCOS 

ELY MENDES, REGIANI ALABARCES MENDES, Boa Fomento Mercantil 

LTDA, Gustavo Zornitta Pimentel, Osvaldo Zys, Irineu Carlos Turazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emieli Aparecida Baltieri - 

OAB:2.758/TO, JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - OAB:15112, 

NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266/B

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, proceder o recolhimento das custas de preparo 

da Carta Precatória expedida, expedida a Comarca de Cuiabá/MT, para 

sua distribuição, emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). Bem como, no 

mesmo prazo comparecer nesta secretaria e retirar a Carta Precatória 

expedida para a Comarca de Natal-RN, providenciando sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 82115 Nr: 1961-62.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nair Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 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, proceder o recolhimento das custas de preparo 

da Carta Precatória expedida, para sua distribuição, emitindo a guia para 

pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81515 Nr: 1693-08.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR ALVES DE BRITO- ME, Nair Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 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, proceder o recolhimento das custas de preparo 

da Carta Precatória expedida, para sua distribuição, 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.: 74668 Nr: 2248-59.2015.811.0024

 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: Edson Arantes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Porto Castro Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:3561-A/MT

 Certifico que tendo em vista que até a presente data não houve a 

intimação do advogado da parte requerida. impulsiono o presente feito em 

cumprimento as determinações legais, intimando o advogado do requerido, 

pela imprensa, para no prazo 15 dias manifestar nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74668 Nr: 2248-59.2015.811.0024

 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: Edson Arantes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Porto Castro Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:3561-A/MT

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar a advogada da parte Requerente via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito tendo 

em vista, o pedido de desarquivamente do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 2426 Nr: 35-71.2001.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otto Lechner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldina Maria do Sacramento Lechner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Roberto Jabra Anffe - 

OAB:3940, Markleine Bezerra - OAB:3637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Defiro o pedido de fl. 177.

 II. Expeça-se novo formal de partilha atendendo as retificações 

pertinentes apontadas pela advogada do autor na peça de fl. 177.

III. Após, arquivem-se.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 50331 Nr: 2029-51.2012.811.0024

 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: Eunice Francisca de Oliveira, Salomão de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Pereira da Mata, Felina Dominga de 

Souza, Hurbano Pereira, Celecina da Silva Pereira da Mata, Valdemar 

Pereira da Mata, Joana Batista Pereira, Manoel Domingos Pereira, Josefa 

Peixoto da Mata, Demetildes Pereira dos Santos, Maria Zita Pereira, 

Marcelino Pereira da Mata, Bráulio Alves de Oliveira, Matilde Pereira 

Oliveira, Luiza Lucinda Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucilene Carneiro Xavier - 
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OAB:7956, Sebastião Ferreira de Souza - OAB:6499

 Vistos, etc.

 I. Indefiro o pedido de fls. 479/481, em razão de ter sido formulado por 

pessoa manifestamente estranha ao processo, que não compõe nenhum 

dos polos da relação processual estabelecida nos presentes autos, de 

modo que é manifestamente descabido, ainda mais neste momento 

processual, quando já está a sentença transitada em julgado.

 II. Ressalta-se, ademais, que, diante do que enuncia o princípio da 

estabilização da demanda previsto no artigo 329 do Código de Processo 

Civil, a pretensão requerida por Carlos de Oliveira Dias deverá ser 

formulada em demanda própria.

 III. Cumpram-se as determinações constantes na sentença de fl. 472.

 IV. Expeça-se o necessário.

 V. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010326-76.2010.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DEOLINDA MOREIRA PAIXAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA (EXECUTADO)

ISAIAS DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO)

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ELSON FERNANDES DA MATA (TERCEIRO INTERESSADO)

SAMUEL SOARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

GERALDO DAVID SANTANA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CUMP.SENTENÇA: 8010326-76.2010.8.11.0024 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Certifico que, revendo os presentes autos, constatei que da 

decisão ID 9949284, de 03/10/2017, a qual deferiu e procedeu a penhora 

on line via BACENJUD nas constas dos executados, com resultado 

positivo apenas nas contas do executado José Pereira, no valor de R$ 

1.514,31, foi intimada apenas a parte exequente, conforme se verifica no 

ID 11380642. Dessa forma, a fim de evitar nulidade processual em 

decorrência da situação narrada, impulsiono os presentes autos para que 

sejam intimados os executados ISAÍAS DA SILVA RODRIGUES E JOSÉ 

PEREIRA, por meio de seus procuradores, da referida decisão e da 

penhora on line. Após constatado o decurso de prazo de 05 (cinco) dias, 

sem manifestação, será cumprida a decisão ID 11433439, no tocante à 

expedição do alvará de levantamento. Chapada dos Guimarães-MT, 17 de 

agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010522-41.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL (ADVOGADO(A))

MARILENE SOUZA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO SA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias acerca da certidão de 

ID:14828080, requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 17 

de agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102387 Nr: 685-25.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Gomes De Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 Vistos, etc. I. Recebo a denúncia na forma da lei, uma vez que o 

documento de fl. 43 corresponde à defesa prévia genérica, uma vez que 

nesta oportunidade deveria o advogado ter complementado sua petição 

com eventuais testemunhas de defesa e alegando teses defensivas, dada 

ao fato de o sistema processual ser preclusivo, operando-se em tela a 

preclusão consumativa. II. Consoante documento de fl. 43 torno preclusa a 

participação do advogado na colheita da oitiva da testemunha Arleson, 

uma vez que o advogado não compareceu ou justificou sua ausência 

concretamente, nesta oportunidade e, por fim, declaro a preclusão da 

oitiva de eventuais testemunhas de defesa por precatória, uma vez que o 

patrono do réu foi omisso ao não apresentar o rol de testemunhas 

oportunamente. III. Redesigno o ato para o dia 11 de outubro de 2018, às 

14h00min para ouvir o policial Pedro Henrique Gonçalves Lima, que deve 

ser requisitado. IV. Expeça-se carta precatória para interrogar o 

denunciado. V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, sai o presente 

intimado. VI. Intime-se o advogado do réu. VII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 08/2018-JECRIM - Considerando o Edital nº 006/2011/PRES, do 

Egrégio Tribunal de Justiça c.c. Edital nº 01/2018-JECRIM deste Juízo, 

disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 10267, em 04/06/2018, 

concernente a abertura de Processo Seletivo para Credenciamento de 

Conciliador para o Fórum da Comarca de Colider, bem como, a decisão 

prolatada nos autos do presente certame, pelo presente edital torno 

público o RESULTADO FINAL do Processo Seletivo para Credenciamento 

de Conciliador para o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de 

Colíder/MT., após o decurso do prazo para interposição de recurso in 

albis:

* O Edital n° 08/2018-JECRIM completo, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000642-53.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA LEANDRO DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000642-53.2017.8.11.0009. AUTOR: VILMA 

LEANDRO DA ROCHA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 18 DE 

OUTUBRO DE 2018, ÀS 17H, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. As 

partes terão o prazo de até 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 COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Colíder, 17 de agosto de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 418 de 785



Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000194-46.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000194-46.2018.8.11.0009. AUTOR: LUCILENE 

DOS SANTOS SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Com base no resultado negativo das pesquisas efetuadas por este 

Juízo pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal, referente a parte 

autora e seu cônjuge, bem ainda considerando o objeto do pedido, de 

natureza alimentar, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do 

art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. Ademais, 

considerando que para a apreciação do pedido de antecipação de tutela 

faz-se necessária a realização de perícia médica judicial, postergo a 

análise para após a sua realização. NOMEIO o(a) DR(A). GUILHERME 

JOSÉ FRIEBRANTZ PINTO, inscrito(a) no CRM/MT sob o nº 6044 como 

médico(a) perito(a) para avaliar o(a) senhor(a) LUCILENE DOS SANTOS 

SILVA, para realização da perícia, que deverá ser certificado de que para 

o desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os meios 

necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e outras 

quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 3º, do NCPC). Fixo 

de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do 

NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo justificado e impossibilidade 

de apresentação do laudo dentro desse (art. 476 do NCPC). Por se tratar 

de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98 e seguintes 

do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual 

(CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o pagamento de honorários 

correrá à conta da Justiça Federal, nos termos da Resolução 

305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados, nos 

termos do art. 29 da mencionada Resolução. Atento aos limites mínimo e 

máximo estabelecidos na referida Resolução, previstos na Tabela V, FIXO 

os honorários periciais no valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Ante o exposto, DETERMINO: a) a intimação do(a) perito(a), com as 

advertências legais (art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), para que tenha 

ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-O, 

deverá servir escrupulosamente e independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 do NCPC), assim como a fim de que agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao Juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) a citação da parte ré dos termos da inicial para que 

responda aos termos dela após a juntada do laudo pericial; c) a intimação 

das partes, por meio de seus advogados, para que, caso não tenham 

feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 

despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC); d) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) 

nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando-lhe que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos 

autos do processo; e) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora 

e o local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e 

efetivo comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; 

f) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os  segu in tes :  1 .  A  par te  au tora  é  por tadora  de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? 8. Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? 

9. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou 

apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação 

para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau 

de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Colíder, 17 

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, HOMOLOGO 

PARCIALMENTE o acordo entabulado pelas partes, somente em relação ao 

parcelamento do débito alimentar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

que passa a fazer parte integrante desta sentença para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos.Nos termos do art. 313, § 4º, do NCPC, 

SUSPENDO o feito na parte acordada até o momento previsto para o 

adimplemento da obrigação entabulada.Quanto à renúncia aos alimentos 

remanescentes, no valor de R$ 32.052,54 (trinta e dois mil, cinquenta e 

dois reais e cinquenta e quatro centavos), deixo por ora de homologar o 

acordo, pois que aparentemente há disposição perigosa do direito do 

menor, superior a mais da metade do débito devido correspondente há 

uma década de omissão.Considerando o interesse das partes na 

composição amigável e por haver valores remanescentes do débito 

alimentar, DESIGNO audiência de conciliação para o DIA 30 DE AGOSTO 

DE 2018, ÀS 17H.Alfim, considerando a intenção de o increpado em 

prosseguir com o pagamento dos alimentos devidos à parte exequente, 

bem como ter realizado acordo parcial do débito alimentar e depositado 

judicialmente o valor referente ao pagamento dos alimentos dos últimos 03 

(três) meses, com o devido respeito ao Ministério Público, não há motivos 

para aquele permanecer no cárcere, até porque, segregado, não poderá 

ele trabalhar para adimplir tal acordo.Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, 

por meio de carta precatória à Comarca de Alta Floresta, pois que a parte 

executada se encontra recolhida na Cadeia Pública daquela localidade, 

salvo se por outro motivo não estiver presa.Expeça-se alvará judicial para 

levantamento da verba depositada pela parte executada em favor da parte 

exequente.Comunique-se a parte exequente pessoalmente.Proceda a 

Secretaria Judicial com as providências necessárias ao levantamento do 

valor depositado, transferindo-o à conta indicada.Após o encaminhamento 

do alvará eletrônico ao Departamento da Conta Única, aguarde-se o prazo 

de 05 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100165 Nr: 2288-52.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA LEMOS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pretensão de pensão por morte proposta pela parte autora 

contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, sustentando, 

em breve síntese, que possui os requisitos legais e por isso requer a 

concessão do mencionado benefício.

Estabeleço como pontos controvertidos a suposta dependência 

econômica da parte autora em relação ao filho falecido.

A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do NCPC, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze dias):

 a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, inciso II, NCPC);

b) O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu 

direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito daquele (art. 373, incisos I e II, do NCPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, do NCPC).

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001427-15.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELCILENE SOUZA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

URGENTE / LIMINAR DEFERIDA Autos: 1001427-15.2017.8.11.0009 - PJE 

Ofício n. 1303/2018 Colíder - MT, 17 de agosto de 2018. Senhor(a): Por 

determinação da MMª. Juíza de Direito, Drª. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade, intimo a Vossa Senhoria, para que RESTABELEÇA o 

benefício concedido (AUXÍLIO DOENÇA) em sede de tutela antecipada e 

se abstenha de cessa-lo, mantendo-o até decisão contrária deste Juízo, 

EM FAVOR DO AUTORA: ELCILENE SOUZA DOS SANTOS, brasileira, 

convivente, auxiliar de inspeção, portadora do RG nº 201037 SSP/AC e do 

CPF 484.541.682-49, nascida em 05/09/1974, residente e domiciliado na 

Rua Jose Ambrósio de Oliveira, Nº 358, Bairro Jardim Maringá, Setor Norte, 

município de Colíder – MT, trazendo documentos aos autos que 

comprovem o restabelecimento do benefício, sob pena de incurso em 

crime de improbidade administrativa, além de possível responsabilização 

cível e criminal. Segue no verso a decisão de ID:10685244, e as cópias 

dos documentos pessoais (CPF e RG) da autora. AO(À) Gerência 

Executiva do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS Av. 

Itaúbas nº 3.536, Centro Comercial–Fone: (66)9697-1384 e (66)3928-1539 

SINOP / MT – CEP: 78.550-286 Sede do Juízo e Informações: Av. Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16 Bairro: Setor Leste, Res. Everest, 

Bairro Jardim Vânia Cidade: Colíder-MT Cep:78500000 Fone: (66) 

3541-1285 .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022567-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1022567-43.2016.8.11.0041. REQUERENTE: 

LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. 1) Diante dos documentos trazidos aos autos, bem 

como da certidão retro, INTIME-SE a requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 2) Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação da requerente, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério 

Público, para pugnar pelo que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Às providências. Data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001227-08.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, através do recolhimento da guia a ser emitida no site de Tribunal 

de Justiça do estado de Mato Grosso, devendo o comprovante do 

recolhimento ser juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001400-32.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NOBORU TOMIYOSHI (AUTOR)

ONO & XAVIER CARRENHO LTDA - EPP (AUTOR)

MASSAHIRO ONO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL TEIXEIRA COUTINHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1001400-32.2017.8.11.0009 AUTOR: 

NOBORU TOMIYOSHI, MASSAHIRO ONO, ONO & XAVIER CARRENHO 

LTDA - EPP RÉU: JOEL TEIXEIRA COUTINHO Vistos etc. 1) Diante das 

especificidades da causa, deixo para momento oportuno a análise da 

necessidade de realização de nova audiência de conciliação. 2) CITE-SE a 

parte requerida, no endereço indicado ao ID 10325683, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de quinze (15) dias, consignando que a 

não apresentação de resposta em tal prazo se presumirá aceitos como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. 3) Após, com a apresentação de 

resposta, CERTIFIQUE-SE a Secretaria acerca da tempestividade e 

INTIME-SE parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação. 4) Decorrido o prazo do item “2”, sem 

apresentação de resposta, façam-me os auto conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo o presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, 10 de abril de 2018. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001175-75.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

DOMINI COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINHA FILHO & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001175-75.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: DOMINI 

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA EXECUTADO: VINHA FILHO & CIA LTDA - EPP 

Vistos, etc. Tendo em vista o dever legal de abstenção, nos termos do 

artigo 145, inciso I, do Código de Processo Civil, por motivos de foro íntimo, 

DECLARO-ME SUSPEITA para atuar no presente feito, submetendo-o ao 

crivo do Juiz competente. Após as anotações necessárias, REMETAM-SE 

os autos ao meu substituto legal. CUMPRA-SE. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84621 Nr: 2024-40.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHDSM, DDADP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para querendo manifeste-se 

sobre os documentos de fls 52/53, no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113467 Nr: 2561-60.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 11.324

 Autos nº. 2561-60.2018.811.0009 – Código nº. 113467

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, 16 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108294 Nr: 3365-62.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FÁTIMA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 INTIMAÇÃO da defesa acerca da expedição da carta precatória para 

inquirição da testemunha Roberto Santana no Juízo deprecado de 

Uberlândia/MG.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001996-16.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA RAFAELA GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001996-16.2017.8.11.0009. REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: ANA RAFAELA GOMES DOS SANTOS 

Vistos. Malgrado conste na sentença retro a determinação para expedição 

de certidão de crédito em favor da parte credora, constata-se equívoco 

deste Juízo, eis que aplicável tal procedimento apenas nos processos de 

execução, nos termos do Enunciado nº 76 do FONAJE: “ENUNCIADO 76 

(Substitui o Enunciado 55) – No processo de execução, esgotados os 

meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a 

pedido do exeqüente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço 

de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade.” 

Assim, chamo o feito à ordem e REVOGO parcialmente as disposições 

finais da sentença prolatada no tocante à determinação: “Ressalte-se que 

não há consequências processuais prejudiciais para o direito da parte 

credora, uma vez que, em poder de certidão de crédito, documento 

revestido de título executivo, poderá a qualquer tempo retomar o 

prosseguimento do feito quando localizado o devedor.” (...) “Expeça-se 

certidão de crédito em favor da parte credora, nos moldes do art. 583 da 

CNGC/MT.” Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 16 

de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002013-52.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA NERTIZ JUNCKER (REQUERIDO)

PAULO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1002013-52.2017.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: MARCIA NERTIZ JUNCKER, PAULO GOMES DA SILVA Vistos. 

Malgrado conste na sentença retro a determinação para expedição de 

certidão de crédito em favor da parte credora, constata-se equívoco deste 

Juízo, eis que aplicável tal procedimento apenas nos processos de 

execução, nos termos do Enunciado nº 76 do FONAJE: “ENUNCIADO 76 

(Substitui o Enunciado 55) – No processo de execução, esgotados os 

meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a 

pedido do exeqüente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço 

de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade.” 

Assim, chamo o feito à ordem e REVOGO parcialmente as disposições 

finais da sentença prolatada no tocante à determinação: “Ressalte-se que 

não há consequências processuais prejudiciais para o direito da parte 

credora, uma vez que, em poder de certidão de crédito, documento 

revestido de título executivo, poderá a qualquer tempo retomar o 

prosseguimento do feito quando localizado o devedor.” (...) “Expeça-se 

certidão de crédito em favor da parte credora, nos moldes do art. 583 da 

CNGC/MT.” Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 16 

de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002045-57.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1002045-57.2017.8.11.0009. REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos. 

Malgrado conste na sentença retro a determinação para expedição de 

certidão de crédito em favor da parte credora, constata-se equívoco deste 

Juízo, eis que aplicável tal procedimento apenas nos processos de 

execução, nos termos do Enunciado nº 76 do FONAJE: “ENUNCIADO 76 

(Substitui o Enunciado 55) – No processo de execução, esgotados os 

meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a 

pedido do exeqüente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço 

de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade.” 

Assim, chamo o feito à ordem e REVOGO parcialmente as disposições 

finais da sentença prolatada no tocante à determinação: “Ressalte-se que 

não há consequências processuais prejudiciais para o direito da parte 

credora, uma vez que, em poder de certidão de crédito, documento 

revestido de título executivo, poderá a qualquer tempo retomar o 

prosseguimento do feito quando localizado o devedor.” (...) “Expeça-se 

certidão de crédito em favor da parte credora, nos moldes do art. 583 da 

CNGC/MT.” Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 16 

de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002033-43.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA DE JESUS DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1002033-43.2017.8.11.0009. REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: RENATA DE JESUS DA ROSA Vistos. 

Malgrado conste na sentença retro a determinação para expedição de 

certidão de crédito em favor da parte credora, constata-se equívoco deste 

Juízo, eis que aplicável tal procedimento apenas nos processos de 

execução, nos termos do Enunciado nº 76 do FONAJE: “ENUNCIADO 76 

(Substitui o Enunciado 55) – No processo de execução, esgotados os 

meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a 

pedido do exeqüente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço 

de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade.” 

Assim, chamo o feito à ordem e REVOGO parcialmente as disposições 

finais da sentença prolatada no tocante à determinação: “Ressalte-se que 

não há consequências processuais prejudiciais para o direito da parte 

credora, uma vez que, em poder de certidão de crédito, documento 

revestido de título executivo, poderá a qualquer tempo retomar o 

prosseguimento do feito quando localizado o devedor.” (...) “Expeça-se 

certidão de crédito em favor da parte credora, nos moldes do art. 583 da 

CNGC/MT.” Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 16 

de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002245-64.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON ROGERIO DA SILVA (REQUERIDO)

IVONETE BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1002245-64.2017.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: VANDERSON ROGERIO DA SILVA, IVONETE BARBOSA DA 

SILVA Vistos. Malgrado conste na sentença retro a determinação para 

expedição de certidão de crédito em favor da parte credora, constata-se 

equívoco deste Juízo, eis que aplicável tal procedimento apenas nos 

processos de execução, nos termos do Enunciado nº 76 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – No processo de execução, 

esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do 

débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão de dívida para fins de 

inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena 

de responsabilidade.” Assim, chamo o feito à ordem e REVOGO 

parcialmente as disposições finais da sentença prolatada no tocante à 

determinação: “Ressalte-se que não há consequências processuais 

prejudiciais para o direito da parte credora, uma vez que, em poder de 

certidão de crédito, documento revestido de título executivo, poderá a 

qualquer tempo retomar o prosseguimento do feito quando localizado o 

devedor.” (...) “Expeça-se certidão de crédito em favor da parte credora, 

nos moldes do art. 583 da CNGC/MT.” Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 16 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002225-73.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GICELI LEMES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1002225-73.2017.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: GICELI LEMES DE SOUZA Vistos. Malgrado conste na 

sentença retro a determinação para expedição de certidão de crédito em 

favor da parte credora, constata-se equívoco deste Juízo, eis que 

aplicável tal procedimento apenas nos processos de execução, nos 

termos do Enunciado nº 76 do FONAJE: “ENUNCIADO 76 (Substitui o 

Enunciado 55) – No processo de execução, esgotados os meios de 

defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a pedido 

do exeqüente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade.” 

Assim, chamo o feito à ordem e REVOGO parcialmente as disposições 

finais da sentença prolatada no tocante à determinação: “Ressalte-se que 

não há consequências processuais prejudiciais para o direito da parte 

credora, uma vez que, em poder de certidão de crédito, documento 

revestido de título executivo, poderá a qualquer tempo retomar o 

prosseguimento do feito quando localizado o devedor.” (...) “Expeça-se 

certidão de crédito em favor da parte credora, nos moldes do art. 583 da 

CNGC/MT.” Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 16 

de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001998-83.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESIANE CUNHA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001998-83.2017.8.11.0009. REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: JESIANE CUNHA DOS SANTOS Vistos. 

Malgrado conste na sentença retro a determinação para expedição de 

certidão de crédito em favor da parte credora, constata-se equívoco deste 

Juízo, eis que aplicável tal procedimento apenas nos processos de 

execução, nos termos do Enunciado nº 76 do FONAJE: “ENUNCIADO 76 

(Substitui o Enunciado 55) – No processo de execução, esgotados os 

meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a 

pedido do exeqüente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço 

de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade.” 

Assim, chamo o feito à ordem e REVOGO parcialmente as disposições 

finais da sentença prolatada no tocante à determinação: “Ressalte-se que 
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não há consequências processuais prejudiciais para o direito da parte 

credora, uma vez que, em poder de certidão de crédito, documento 

revestido de título executivo, poderá a qualquer tempo retomar o 

prosseguimento do feito quando localizado o devedor.” (...) “Expeça-se 

certidão de crédito em favor da parte credora, nos moldes do art. 583 da 

CNGC/MT.” Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 16 

de agosto de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002278-54.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARQUES 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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002278-54.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ANDERSON MARQUES 

SOARES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. SENTENÇA I - 

RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não se observa complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. Relata a parte Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada referente a um débito que alega desconhecer, por 

não possuir com ela relação jurídica, bem como que isto lhe causou danos 

morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração 

de inexistência do débito e indenização. Em sede de contestação a 

Reclamada não elide as alegações acostadas na inicial, trouxe aos autos 

contrato não assinado de empréstimo sem condão de provar a relação 

entre as partes, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater 

a existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I 

e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como contrato devidamente assinado ou faturas 

inadimplidas, capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

inadimplência da parte Reclamante. Assinalo que a única prova produzida 

pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se 

admite como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo 

é o entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como 

complemento quando há provas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017). No caso, a parte Reclamante 

não reconhece a dívida e afirma não possuir relação jurídica com a 

Reclamada, desta forma, incumbia a esta instruir sua contestação com 

provas irrefutáveis da existência da relação contratual, obrigação da qual 

não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do 

encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não 

apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito 

que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de 

serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de 

sua responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Desta forma, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, assinalo que a 

inscrição indevida por si só é capaz de ocasionar dano moral passível de 

indenização, contudo, verifico que há negativação preexistente no extrato 

apresentado pelo Reclamante, ao passo que ele não demonstra que a 

anterior é indevida e que está sendo discutida judicialmente, não havendo, 

portanto, que se falar em indenização por danos morais, diante da 

previsão da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que pese as razões 

expostas pelo Reclamante, é certo que possui negativação preexistente. 

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão apenas 

para DECLARAR inexistente o débito objeto da anotação restritiva no valor 

de R$ 53,94 (cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos), 

contrato: 031716261000060AD, sem indenização por danos morais ante a 

preexistência de outra negativação, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. À consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

Arquive-se sem necessidade de intimar a parte Autora ou a parte 

Requerida. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos. 

Excepcionalmente, DEIXO DE HOMOLOGAR a respeitável minuta do(a) 

zeloso(a) Juiz(a) Leigo(a), e passo a proferir SENTENÇA EM 

SUBSTITUIÇÃO, na licença do art. 40, "caput", da Lei 9.099/95. I - 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 
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Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça A 

alegada hipossuficiência da parte autora 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). 

Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o magistrado 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para a concessão da gratuidade da justiça: “ENUNCIADO 116 - O Juiz 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, 

LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de 

presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.2 - 

Do mérito Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não 

há arguições preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do 

NCPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por ANDERSON MARQUES SOARES em desfavor 

de BANCO BRADESCO S.A. 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). E a exigência 

de evidências mais concretas a respeito da controvérsia propalada pela 

parte autora faz-se necessária em razão das inúmeras ações inidôneas 

e/ou fraudulentas que foram propostas nesta região, a exemplo das 

s e g u i n t e s :  1 0 0 0 2 8 2 - 8 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000289-13.2017.8.11.0009 (Colíder); 1000645-71.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 4 8 - 2 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000649-11.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000650-93.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 1 6 5 4 - 0 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1001958-04.2017.8.11.0009 (Colíder); 8020011-79.2015.8.11.0009 

(Colíder); 1000038-09.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte); 

1 0 0 0 0 3 9 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 0 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 2 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 4 - 1 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 5 - 9 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 6 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 8 - 5 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 9 - 3 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1000050-23.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte). É que, com a 

possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação 

cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela 

distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em 

situação de desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns 

destes (consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes, como nos casos acima mencionados, fenômeno 
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conhecido como “indústria do dano moral”. 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 Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado ou pessoalmente, a respeito desta decisão e para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, comprove a hipossuficiência alegada, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), própria e do respectivo cônjuge ou 

companheiro(a), em caso de casamento ou união estável, a fim de se 

aferir eventual hipossuficiência. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que 

deverá ser certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se 

em tudo a novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder, 17 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-17.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL LOUBACK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo nº 

1000237-17.2017.8.11.0009 Requerente: Joel Louback Requerido: Rodrigo 

da Silva Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Fundamento e Decido. Trata-se 

de Reclamação, proposta por Joel Louback em desfavor de Rodrigo da 

Silva, ao argumento de que firmou Contrato Particular de Compromisso de 

Compra e Venda com o Requerido, Id. 4858075, o qual deixou de pagar as 

6 parcelas do financiamento, no valor total de R$ 4.582,00, alega mais que 

tentou buscar acordo com a parte, porém sem êxito, não restando outra 

alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. Na audiência de 

conciliação realizada em 04.04.2018 – Id. 5902345 a parte Requerida 

mesmo sendo citada e intimada, conforme consta do Aviso de 

Recebimento, Id. 5554914, não se fez presente, e nem tampouco justificou 

a ausência, ocasião em que a parte Requerente requereu a decretação de 

revelia e seus efeitos, bem como dispensou a intimação da sentença. No 

evento 14712652, vieram os autos conclusos para decisão. Pois muito 

bem, primeiramente, constato que realmente a parte Requerida foi intimada 

da referida audiência, conforme consta Id. 5554914, e mesmo assim não 

se fez presente e nem tampouco justificou a ausência na audiência de 

conciliação. Neste caso nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95 e artigo 

344 do NCPC, decreto-lhe à revelia, e passo ao julgamento antecipado da 

lide. Desse modo, considerando que a parte Requerida não se fez 

presente na audiência e nem tampouco apresentou defesa, tem-se que os 

fatos alegados pela parte Requerente presumem-se verdadeiros, de 

acordo com o artigo 344 do NCPC “Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. ” Colhe-se da doutrina de Misael Montenegro Filho, 

Novo Código de Processo Civil Comentado, de acordo com a Lei 13.256, 

de 04.02.2016, alteradora do NCPC, 2ª Edição Revista, atualizada e 

ampliada, Editora Atlas, São Paulo, 2016, pág. 356 que “à revelia significa 

ausência de resposta, interpretada do ponto de vista objetivo (em respeito 

ao princípio da inatividade), que pode produzir efeitos em relação ao réu, 

que são: a) presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo 

autor; b) autorização para o julgamento antecipado da lide; c) fluência de 

prazos independentemente de intimações, pelo fato de o réu não ter 

demonstrado interesse pelo processo. ” Desta forma, razão assiste ao 

Requerente, pelos fatos narrados na inicial, diante da revelia da parte 

Requerida. No mais, analisando o conjunto probatório tem-se que a parte 

Requerente fez a juntada do Contrato Particular de Compromisso de 

Compra e Venda, bem como de conversas trocadas através de 

mensagens de aplicativos de celular, Id. 4858146, demonstrando a relação 

jurídica entre as partes, onde observa-se o valor de R$ 4.582,00 (quatro 

mil e quinhentos e oitenta e dois reais). Sendo assim, não resta dúvida de 

que os fatos narrados na Reclamação são tidos como verdadeiros, e 

consequentemente a parte faz jus ao pleito para o recebimento do valor de 

R$ 4.582,00 referente as parcelas atrasadas do financiamento. Diante 

disso, OPINO pela PROCEDÊNCIA, a pretensão contida na inicial para 

condenar a parte Requerida a efetuar o pagamento das 6 parcelas do 

financiamento no valor de R$ 4.582,00 devidamente atualizadas. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc., Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001293-85.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001293-85.2017.8.11.0009. REQUERENTE: CASANOVA MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME REQUERIDO: WILSON GONÇALVES 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Fundamento e Decido. Trata-se 

de Ação de Cobrança, proposta por CasaNova Materiais para Construção 

Ltda. - ME em desfavor de Wilson Gonçalves, ao argumento de que a 

parte Requerida fez aquisições mediante compras de mercadoria em seu 

estabelecimento na importância de R$ 6.674,22 (seis mil seiscentos e 

setenta e quatro reais e vinte e dois centavos), no entanto não efetuou o 

pagamento, conforme faz a juntada das Notas Fiscais e Notas 

Promissórias, anexadas (Id. 9155355 e 9155383), alega ainda na exordial 

que tentou buscar acordo com a parte, porém sem êxito, não restando 

outra alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. Na audiência de 

conciliação realizada em 12.09.2017 – Id. 9991651 a parte Requerida 

mesmo sendo citada, conforme consta do Aviso de Recebimento, Id. 

9281512, não se fez presente, e nem tampouco justificou a ausência, 

ocasião em que a parte Requerente requereu a decretação de revelia e 

seus efeitos, bem como dispensou a intimação da sentença. No evento 

14712681, vieram os autos conclusos para decisão. Pois muito bem, 

primeiramente, constato que realmente a parte Requerida foi intimada da 

referida audiência, conforme consta Id. 9281512, e mesmo assim não se 

fez presente e nem tampouco justificou a ausência na audiência de 

conciliação. Neste caso nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95 e artigo 

344 do NCPC, decreto-lhe à revelia, e passo ao julgamento antecipado da 

lide. Desse modo, considerando que a parte Requerida não se fez 

presente na audiência e nem tampouco apresentou defesa, tem-se que os 

fatos alegados pela parte Requerente presumem-se verdadeiros, de 

acordo com o artigo 344 do NCPC “Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. ” Colhe-se da doutrina de Misael Montenegro Filho, 

Novo Código de Processo Civil Comentado, de acordo com a Lei 13.256, 

de 04/02/2016, alteradora do NCPC, 2ª Edição Revista, atualizada e 

ampliada, Editora Atlas, São Paulo, 2016, pág. 356 que “à revelia significa 

ausência de resposta, interpretada do ponto de vista objetivo (em respeito 

ao princípio da inatividade), que pode produzir efeitos em relação ao réu, 

que são: a) presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo 

autor; b) autorização para o julgamento antecipado da lide; c) fluência de 

prazos independentemente de intimações, pelo fato de o réu não ter 

demonstrado interesse pelo processo. ” Desta forma, razão assiste a 
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Requerente, pelos fatos narrados na inicial, diante da revelia da parte 

Requerida. No mais, analisando o conjunto probatório tem-se que a parte 

Requerente fez a juntada das Notas Fiscais e Notas Promissórias, (Id. 

9155355 e 9155383), onde observa-se o valor de R$ 6.674,22 (seis mil 

seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos). Sendo assim, 

não resta dúvida de que os fatos narrados na Ação de Cobrança são 

tidos como verdadeiros, e consequentemente a parte faz jus ao pleito pelo 

pagamento dos valores contidos na Nota Fiscal e Promissória. Diante 

disso, OPINO pela PROCEDÊNCIA, a pretensão contida na inicial para 

condenar a parte Requerida a efetuar o pagamento das Notas Fiscal e 

Promissória devidamente atualizadas no valor de R$ 6.674,22 (seis mil 

seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos). Sem custas 

e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc., Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001272-12.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ISAURA JANICE RESMINI MARTINS (REQUERENTE)

EDSON FRANCISCO DONINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO TARGA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001272-12.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ISAURA JANICE RESMINI 

MARTINS REQUERIDO: ROGERIO TARGA RODRIGUES Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Cobrança, 

proposta por Isaura Jamice Resmini Martins em desfavor de Rogério Targa 

Rodrigues, ao argumento de que a Requerente é credora do Requerido na 

importância de R$ 4.260,00 (quatro mil, duzentos e sessenta reais), em 

decorrência da garantia pessoal havia na loja de materiais de construção 

(Nortão Materiais de Construção Ltda. – ME), para a compra de materiais, 

a qual deu-se como forma de pagamento a nota promissória com 

vencimento em 26.07.2012, no entanto o Requerido não efetivou o 

pagamento, alega ainda na exordial que tentou buscar acordo com a parte, 

porém sem êxito, não restando outra alternativa a não ser ajuizar a 

presente demanda. Na audiência de conciliação realizada em 12.09.2017 – 

Id. 9972363 a parte Requerida mesmo sendo citada e intimada, conforme 

consta da Certidão da Oficial de Justiça, Id. 9235264, não se fez presente, 

e nem tampouco justificou a ausência, ocasião em que a parte Requerente 

requereu a decretação de revelia e seus efeitos, bem como dispensou a 

intimação da sentença. No evento 14712677, vieram os autos conclusos 

para decisão. Pois muito bem, primeiramente, constato que realmente a 

parte Requerida foi intimada da referida audiência, conforme consta Id. 

9235264, e mesmo assim não se fez presente e nem tampouco justificou a 

ausência na audiência de conciliação. Neste caso nos termos do artigo 20 

da Lei 9.099/95 e artigo 344 do NCPC, decreto-lhe à revelia, e passo ao 

julgamento antecipado da lide. Desse modo, considerando que a parte 

Requerida não se fez presente na audiência e nem tampouco apresentou 

defesa, tem-se que os fatos alegados pela parte Requerente 

presumem-se verdadeiros, de acordo com o artigo 344 do NCPC “Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. ” Colhe-se da 

doutrina de Misael Montenegro Filho, Novo Código de Processo Civil 

Comentado, de acordo com a Lei 13.256, de 04/02/2016, alteradora do 

NCPC, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, Editora Atlas, São Paulo, 

2016, pág. 356 que “à revelia significa ausência de resposta, interpretada 

do ponto de vista objetivo (em respeito ao princípio da inatividade), que 

pode produzir efeitos em relação ao réu, que são: a) presunção relativa 

de veracidade dos fatos afirmados pelo autor; b) autorização para o 

julgamento antecipado da lide; c) fluência de prazos independentemente 

de intimações, pelo fato de o réu não ter demonstrado interesse pelo 

processo. ” Desta forma, razão assiste a Requerente, pelos fatos 

narrados na inicial, diante da revelia da parte Requerida. No mais, 

analisando o conjunto probatório tem-se que a parte Requerente fez a 

juntada da Nota Promissória, Id. 9101763, onde observa-se o valor de R$ 

4.260,00 (quatro mil duzentos e sessenta reais). Sendo assim, não resta 

dúvida de que os fatos narrados na Ação de Cobrança são tidos como 

verdadeiros, e consequentemente a parte faz jus ao pleito pelo pagamento 

dos valores contidos na Nota Promissória. Diante disso, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA, a pretensão contida na inicial para condenar a parte 

Requerida a efetuar o pagamento do valor de 9.492,14 (nove mil 

quatrocentos e noventa e dois reais e quatorze centavos), referente a 

Nota Promissória a qual foi devidamente atualizada. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc., Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000160-71.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SOELI DE LIMA (REQUERENTE)

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000160-71.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ANTONIA SOELI DE LIMA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Trata-se de Ação de Inexigibilidade de Débito c.c. Obrigação de 

não fazer c.c. pedido de tutela de urgência c.c. danos morais ajuizados 

por Antônia Soeli de Lima em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora 

de Energia S.A., devidamente qualificados nos autos. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos – Id. 12507346, verifico que a parte 

Requerente, informou a este juízo do seu não comparecimento a audiência 

designada, no entanto nomeou procurador para o ato conforme 

Procuração – Id. 12507600. Realizada audiência de conciliação em 

03.04.2018 – Id. 12524662 a parte não se fez presente, porém foi 

representada por procurador. Pois bem, por mais que a parte Requerente, 

tenha sido representada em audiência, tal ato não pode prevalecer, haja 

vista que nos Juizados Especiais, o comparecimento da parte autora é ato 

personalíssimo. Neste sentido: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. 

REPRESENTAÇÃO. PESSOA FÍSICA. OUTORGA DE PROCURAÇÃO POR 

ESCRITURA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS. 

NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE, CONFORME 

ART. 9º DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 51, INC. I, DA LEI N° 9.099/95. RECURSO 

PROVIDO. (TJ/RS: Recurso Cível 71003815172, Relator Alexandre de 

Souza Costa Pacheco, julgado em 08.05.2013 e publicado em 10.05.2013) 

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. AUTOR REPRESENTADO POR TERCEIRO. 

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. FIGURA DA 

REPRESENTAÇÃO INEXISTENTE NO JEC. PROCESSO EXTINTO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. O comparecimento pessoal da parte é 

imprescindível, conforme estabelece o art. 9º da Lei 9.099/95. Portanto, 

mostra-se incabível, perante o Juizado Especial, a representação. 

Sentença de extinção do feito, sem julgamento do mérito, mantida por seus 
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próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003876323, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Alexandre Schwartz Manica, Julgado em 30/01/2013) Dessa forma, o 

Processo deve ser extinto, nos termos do artigo 51, inciso I da Lei n. 

9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I – quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo (...) Neste sentido, colhe-se da ementa abaixo 

transcrita: EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. 

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO 

ENFRENTADO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR 

À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deferido, nos termos do artigo 7º, VIII, do 

Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do 

Estado do Rio Grande do Sul, o benefício da assistência judiciária gratuita, 

ante o rendimento do autor estampado no extrato da fl. 95, que aponta 

benefício previdenciário de pouco mais de três salários-mínimos nacional, 

a revelar hipossuficiência-econômica para fazer frente às despesas 

processuais. Mostra-se regular, por força do disposto no artigo 238 do 

CPC, a intimação do autor, por intermédio de seu advogado, devidamente 

constituído, a comparecer à audiência de instrução, na qual não haveria 

coleta de depoimento pessoal, face ao assentado pelo Juízo a quo em 

decisão anterior (fl. 72, último parágrafo). De efeito, a intimação pessoal 

da parte para audiência de instrução só é exigida quando nela haverá, sob 

pena de confissão, a coleta de seu depoimento pessoal, conforme 

exsurge do artigo 343, § 1º, do CPC combinado com o artigo 6º da Lei 

12.153 /2009. Conseguinte, diante da injustificada ausência do autor à 

audiência de instrução, imperiosa a extinção do feito sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.990/95, que incide na espécie 

por força do artigo 27 da Lei 12.153 /2009. Negaram Provimento ao 

Recurso. (Recurso Cível Nº 71004708640, Turma Recursal da Fazenda 

Pública, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Bernd, Julgado em 

27/02/2014) Assim, diante da ausência da Requerente na audiência de 

conciliação, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda, 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a Requerente ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença ao 

Meritíssimo Juízo Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc., Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Acrescento unicamente o Enunciado 20 do FONAJE: 

ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65230 Nr: 3404-84.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE NICOLAU MENDONÇA, ESPOLIO DE MARIA 

IZABEL ORTIZ ARANTES MENDONÇA, EGLIS ARANTES MENDONÇA 

MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BIGOLIN, SANDRO BIGOLIN, 

MAGALI DIAS DE CASTRO BIGOLIN, LORIS BIGOLIN, DANIELA LANG, LUIZ 

CARLOS PRESTES DUARTE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA TEIXEIRA 

MAGALHÃES - OAB:6.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA ROSA TREVISAN 

- OAB:15426 OAB/MT, LUIZ ROBERTO DOS SANTOS - OAB:20079 

OAB/SC

 Intimar as partes de que foi designado o dia 16/10/2018, às 15h30min, 

local: Fórum da Comarca de Comodoro, Rua Pará, Bairro Tertúlia, 

Comodoro/MT, para instalação da perícia, sendo que o perito informou que 

a data acima destina-se exclusivamente ao ato normativo de instalação da 

Perícia, não havendo necessidade de audiência formal tampouco da 

presença das partes no local e data designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64351 Nr: 2524-92.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVALCO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO o denunciado para apresentar 

alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39997 Nr: 1015-63.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO BALBINOT, SONIA SALETE SEGA 

BALBINOT, JACIR BALBINOT, SONIA MARA FOSSA BALBINOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB 

- OAB:158.029 OAB/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO AVELINO DE 

OLIVEIRA NETO - OAB:3249/RO, Sandro Ricardo Salonski Martins - 

OAB:1084/RO

 Intimar a parte autora para apresentar nos autos, no prazo de 05(cinco) 

dias, a página faltante de suas alegações finais (Obs.: Só recebemos a 

página 02).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61551 Nr: 3382-60.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON CAMPOS DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696-MG

 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 prazo legal, com relação a impugnação de 

fls. 120/122.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38820 Nr: 3518-91.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEMAR JOSE DE ALMIRANTE

 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 BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB: 11877/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 111549 Nr: 5956-80.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): RAMON ROLIM DE MOURA, LORECI RITA 

KAVALEK ROLIM DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte exequente para, no prazo 

legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60421 Nr: 2190-92.2012.811.0046

 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: ESEQUIEL RIBEIRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARTINS - 

OAB:84314/SP

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, de forma que neste momento INTIMO a parte 

interessada informando o desarquivamento e que assim permanecerá por 

10 dias. Registro que ao final do prazo, caso não haja manifestação, os 

autos serão novamente arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103832 Nr: 2584-26.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDA RODRIGUES GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido a 2ª via do 

mandado de citação, devendo o depósito ser efetuado de acordo com o 

Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o tópico Emissão de 

Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61553 Nr: 3384-30.2012.811.0046

 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: EVANDRO AULLICE DE PEDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, de forma que neste momento INTIMO a parte 

interessada para juntar aos autos a guia devidamente paga com as taxas 

de desarquivamente, no prazo de 10 (dez) dias. Registro que ao final do 

prazo, caso não haja manifestação, os autos serão novamente 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 83455 Nr: 179-51.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONFER COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOC CELL COMÉRCIO DE CELULARES LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ROBERTO COLOMBO - 

OAB:43382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado de 

avaliação, devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 27269 Nr: 1403-05.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA ORGANIC LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CADORE NETO, DENISE MARIA 

SEFRIN CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR VANSAN MUNIZ - 

OAB:20939/O, VIVIENE BARBOSA SILVA - OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, de forma que neste momento INTIMO a parte 

interessada informando o desarquivamento e que assim permanecerá por 

10 dias. Registro que ao final do prazo, caso não haja manifestação, os 

autos serão novamente arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 70077 Nr: 3047-70.2014.811.0046

 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: ADÃO DAS CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito intimando a parte autora para fins do artigo 

534 do CPC.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63352 Nr: 1486-45.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA APARECIDA ALVES SARTORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:3364/TO-26737DF, MARIA LINEIDE RAMOS DOS ANJOS 

MACHADO - OAB:4542, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:20236/O, RAFAEL NEVACK RIBEIRO - OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico e dou fé que os autos retornaram da 2º Instancia, com o 

Acórdão Transitado e Julgado em 07 de maio de 2018. Ficam as partes 

intimadas para tomar as providencias que entenderem cabíveis.

 Bianca Warmling Amaro

Mat.: 36780

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38712 Nr: 3410-62.2011.811.0046

 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: EDELMIRA GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:3364/TO-26737DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que os autos retornaram da 2º Instancia, com o 

Acórdão Transitado e Julgado em 05 de Junho de 2018. Ficam as partes 

intimadas para tomar as providencias que entenderem cabíveis.

 Bianca Warmling Amaro

Mat.: 36780

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 27769 Nr: 1880-28.2008.811.0046

 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: MARIZA APARECIDA GONÇALVES, EDINEI LEÃO MAIA, 

CLAUDIANE LEÃO MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, FABIO 

ROCHA NIMER, REAL BRASIL CONSULTORIA, JACQUELINE GÓES 

CERIOLI, valdirene correia belai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:228213

 Tendo em vista que a petição de fls. 339/342 foi protocolada antes da 

prolação da sentença e não foi realizada a alteração dos patronos, 

impulsiono o feito para intimar a parte requerida da sentença com a 

publicação para o patrono constituído: "...Em face do exposto, com 

supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução de 

mérito, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, 

a fim de: a) ORDENAR a devolução em dobro, dos valores pagos pelo 

requerente em razão do contrato bancário nº 428078028, uma vez que 

reconhecida a ocorrência de fraude contratual. A correção monetária 

deverá ser contada da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 

do STJ desde o desembolso e com juros legais desde a citação; b) 

CONDENAR o requerido a indenizar o requerente, a título de danos morais, 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora no percentual de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação, por ser responsabilidade 

contratual, e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta 

sentença (Súmula 362/STJ). Confirmo a liminar anteriormente deferida. 

Condeno o requerido nas custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro, com supedâneo no art. 85, §2º, do CPC, em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Escoado o prazo recursal, rquivem-se os 

autos.Cumpra-se. Comodoro-MT, 09 de agosto de 2018. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104917 Nr: 3058-94.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO DA SILVA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que não houve a publicação da intimação da sentença, 

impulsiono o feito para publicá-la: "...De pronto, vislumbro que a requerida 

no decorrer do processo procedeu com a devolução voluntária do bem 

objeto da presente demanda. Considerando que a requerida, no curso da 

ação, reconheceu de forma administrativa as razões apresentadas pelo 

autor na exordial, não mais há controvérsia sobre o seu direito postulado. 

A conduta perpetrada pelo requerido caracteriza o reconhecimento do 

pedido quanto ao objeto da presente demanda e impõe a extinção do 

processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC. 

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE e, 

por consequência HOMOLOGO o reconhecimento do pedido nos termos 

do art. 487, III, a, CPC, para o fim de na forma do art. 3º, do Decreto-Lei n.º 

911/69 consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

móvel Automóvel, marca: VOLKSWAGEN, modelo: VOYAGE 1.6/1.6 City Mi 

Total Flex 8V 4p, ano: 2013/2014, cor: BRANCA, chassi: 

BWDB45U9ET178998, placas: NJJ4461, observando-se as determinações 

supra.

 Condeno a parte requerida nos honorários sucumbenciais que fixo em 

10% do valor atualizado da causa [art. 90, CPC] os quais poderão ser 

reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4º, CPC. Não havendo 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, 

procedam as com as baixas de anotação e estilo e após encaminhem-se 

os autos a CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO. P. I. C. 

Comodoro/MT, 23 de maio de 2018. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 111232 Nr: 5812-09.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA 

ELIZABETH SOUZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 Fica a parte executada intimada a manifestar-se quanto ao interesse 

registrado pelo exequente em adjudicar o bem a ser penhorado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72730 Nr: 221-37.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SILVANI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDOLÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENECI ALVES APOLINARIO - 

OAB:OAB/RO 1007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:2.059 OAB/RO

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvendo o mérito da 

demanda.Condeno a requerente ao pagamento das despesas 

processuais, que fixo em 10% sobre o valor da causa que, no entanto, 

suspendo a cobrança pela gratuidade deferida. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 08 de agosto de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 97/2018-DF

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara , Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que a servidora R egina Helena Guaracho - Gestora 
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Judiciária da 3.ª Vara Criminal desta Comarca, matrícula 4086, estará em 

usufruto de folgas compensatórias no período de 27 a 31.8.18;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor Jader Gomes de Freitas - Técnico Judiciári o Efetivo 

desta Comarca, matrícula n.º , para exercer a Função de Gestor Judiciário 

Substituto em Substituição Legal na 3.ª Vara Criminal desta Comarca, no 

período de 27 a 31 de agosto do corrente ano.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 16 de agosto de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

PORTARIA N.º 96/2018-DF

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO a sentença proferida nos autos n.º 

1959-03.2017.811.0010 Código 91154 - Sindicância Administrativa 

Disciplinar, tra nsitada em julgado, conforme certidão de fls. 292;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 172, inciso II, da Lei Complementar 

n.º 04, de 15.10.1990;

RESOLVE:

Art. 1.º - APLICAR ao servidor Jozias Melo de Almeida - Oficial de Justiça 

Efetivo desta Comarca, matrícula n.º 3677, PENA DE REPREENSÃO, com 

efeitos a partir da sua publicação.

Art. 2.º - Ciência ao Servidor.

 Publique-se. Registre-se.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia à Douta Corregedoria Geral da Justiça e 

ao Depart amento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado.

Jaciara/MT, 16 de agosto de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001881-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VASILI REUTOV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001881-55.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. REQUERIDO: 

VASILI REUTOV Vistos etc. Diante da nova determinação do Juízo 

Deprecante (ID 14810765), cumpra-se conforme deprecado, podendo a 

segunda via ou sua cópia servir de mandado e contrafé, cabendo ao 

Oficial de Justiça, no cumprimento da ordem, as observâncias da decisão 

exarada, in verbis: "(...) Cabe ao oficial de justiça designado, antes de 

proceder ao sequestro, confirmar se o milho é proveniente das 

propriedades do requerido – Fazenda Garça Branca -, levando em conta, 

inclusive as placas dos caminhões (KAU-2495, MHX-5987 e AOJ-3387) 

supostamente utilizados para a entrega e o alegado desvio do milho, e 

desde que não se configure justa a posse do terceiro sobre o milho, 

escorado em documento que materialize a transferência em voga, 

mediante extração da nota fiscal específica para o negócio subjacente; 

ainda deve haver verificação criteriosa acerca da origem do milho, de 

modo a se resguardar terceiros de boa-fé e que detenham o bem de forma 

legítima. (...)" Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos os 

dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na Seção 7, do 

PROVIMENTO 41/2016-CGJ. Após, devolva-se com nossas homenagens. 

Às providências. Jaciara/MT, 17 de agosto de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001927-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR ANDRADE BARBIERO (REQUERIDO)

ADEMIR ANDRADE BARBIERO & CIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001927-44.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E 

BIOCOMBUSTIVEIS REQUERIDO: ADEMIR ANDRADE BARBIERO & CIA 

LTDA, ADEMIR ANDRADE BARBIERO Vistos etc. Analisando os autos, 

verifico a ausência de comprovante de recolhimento de custas, tendo em 

vista que a guia emitida e recolhida às fls. 11/12 (ID 14794246) refere-se 

aos autos 8866-91.2017.811.0010, não havendo que se falar em 

reaproveitamento de custas. Desta forma, intime-se a parte interessada 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, recolher e/ou comprovar o recolhimento 

das custas judiciais, sob pena de devolução da missiva precatória, 

conforme artigos 388, parágrafo único e 390 da CNGC. Decorrido o prazo 

acima mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 17 de agosto de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59902 Nr: 3255-65.2014.811.0010

 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: ALENCAR MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO STEVANELLI, LEONICE DE SOUZA, 

OSMAR FERREIRA ROSA, FABIA MARA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANY FABIA PINHEIRO 

RODRIGUES - OAB:14466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc. Inicialmente, homologo a desistência da oitiva da testemunha 

ERISBELTO MOTA POMBO. Ainda, converto o julgamento em diligência. Sai 

a parte autora intimada para trazer aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

a matrícula atualizada do imóvel objeto do litígio. Após, façam os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nada 

mais. Às providências.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66322 Nr: 1576-93.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA MARIA DOS SANTOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT, 

PREV-JACI-Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Púb. 

Jaciara/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, Valdir 

Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, HERMES TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR - OAB:67287, Ruth 

Cardoso Ribeiro dos Santos - OAB:10.350

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 113151 Nr: 2651-65.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE PEREIRA DA SILVA LARANJEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USIEL DA SILVA LARANJEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POTYRA IRAE LOUREIRO - 

OAB:18910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104391 Nr: 8376-69.2017.811.0010

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PJPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS RODER DE PAULA - 

OAB:23934/O

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Regulamentação de Visitas, proposta por Maria 

Eduarda Signor de Souza, representada por seu genitor Paulo José Paes 

de Souza, em face de Ana Paula Signor de Miranda, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Relato do necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

requerida.

As partes se compuseram amigavelmente na presente audiência.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste extrajudicial.

Ante o exposto e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO por 

sentença os termos do acordo da presente audiência, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Via de consequência, extingo o processo com resolução do mérito.

Isentos de custas e despesas processuais, eis que as partes são 

beneficiárias da Justiça Gratuita.

Em tempo, determino que seja realizado o Estudo Psicossocial, conforme 

determinação de Ref. 41. Ainda, com a informação de petição a ser 

anexada aos autos, proceda-se à juntada. Por fim, com a vinda do laudo, 

intime-se a parte autora para ciência, bem como, dê-se ciência à DPE e ao 

MPE. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Saem as partes intimadas. Transitada em julgado, ao arquivo. Às 

providências. Nada mais.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 95079 Nr: 3795-11.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERISLEY COSTA CARVALHO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80437 Nr: 2393-26.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA BISPO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31854 Nr: 3422-58.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZÓRIO FREITAS SOBRINHO

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Exceção de 

Pré-executividade e documentos retro, impulsionando o feito e requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49842 Nr: 1620-20.2012.811.0010

 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: VALDIR MACHADO, Sirlene Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MILTON DA COSTA FERREIRA, 

AIRA MONIQUE FARIAS DOS SANTOS, ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO 

MONTE, VÂNIA CRISTINA DA CRUZ, BENEDITO BENICIO DA CRUZ, LUAN 

DEIVID MONTEIRO DA SILVA, MILTON FERREIRA JUNIOR, MARCIO RUIZ 

FERREIRA, SÔNIA FERREIRA VALVERDE MATTOS, CÉLIA RUIZ FERREIRA, 

VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Converto o julgamento em diligência. Sai a parte autora 

intimada para trazer aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, a matrícula 

atualizada do imóvel objeto do litígio. Após, façam os autos conclusos para 

sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nada mais. Às 

providências.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110767 Nr: 1539-61.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL BORGES SEVERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOBEM COOPERATIVA DOS 

TRANSPORTADORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HUGO RODRIGO SILVA - 

OAB:72415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elienai Monteiro da Silva - 

OAB:37.845 - GO, Rômulo Marinho Borges - OAB:39.989 - GO, 

Yasmin Yasko Takashi Chediak - OAB:50.399 - GO

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de cobrança, proposta por DANIEL BORGES SEVERINO, 
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em face de AUTOBEM COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Anexos a Inicial vieram documentos.

Em audiência de ref. 32, as partes entabularam acordo visando à 

liquidação do débito, pugnando pela sua homologação.

Vieram-me conclusos.

Fundamento e decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presente no acordo firmado.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto, com fundamento no artigo art. 487, inciso III, “b”, do CPC, 

HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

Sem custas processuais remanescentes, conforme preceitua o Art. 90, § 

3°, do CPC.

Em caso de descumprimento do acordo pelo requerido, o autor deverá 

requerer o cumprimento de sentença nos próprios autos.

Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos, com as devidas baixas e anotações.

Ainda, dispensada a intimação das partes e de seus patronos, conforme 

disposto no Provimento 41/2016, em seu artigo 914, verbis: "Art. 914. A 

sentença homologatória de acordo judicial ou extrajudicial dispensa a 

intimação das partes e de seus patronos".

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 16 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34238 Nr: 1794-97.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRICA FABIANA FAVARETTO, VALDIR PEDRO 

FAVARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ANTONIO ORSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - OAB:12098/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966, Gustavo Bouvié de Oliveira - OAB:16.323 - MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte interessada, para no prazo legal, retirar a Carta Precatória expedida 

para a Comarca de Rondonópolis - MT, providenciando sua distribuição, 

preparo, cópias necessárias, diligência de Oficial de Justiça, etc..., 

comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87299 Nr: 5737-15.2016.811.0010

 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: NELSON RODRIGUES GARCIA, ZIDINÉIA BENTO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIL MOREIRA DOS SANTOS, MÁRCIA 

MOREIRA DOS SANTOS, JUSCIBERTO MOREIRA DOS SANTOS, TELMIRA 

MOREIRA DOS SANTOS, ROSANGELA MARTINS PEREIRA DOS SANTOS, 

JACIRA SANTOS PAIXAO, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO, MÁRCIO 

MOREIRA DOS SANTOS, HERMES RODRIGUES GARCIA, MARILUCY DE 

OLIVEIRA MOREIRA SANTOS, ELVIRO MOREIRA JUNIOR, ELIFAZ LEVI 

PAIXAO, TEREZINHA FORNAZIER, MARCELO KRAUS, LUIZ MORAES, 

DEUZELINA COELHO DA SILVA, TEODOMIRO ROCHA DOS SANTOS, 

OTAVIO LUCIANO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de USUCAPIÃO, proposta por NELSON RODRIGUES 

GARCIA e ZIDINÉIA BENTO SOUZA GARCIA em face de DOS 

SUCESSORES DE ELVIRO MOREIRA DOS SANTOS e de TEREZA 

AUGUSTO DOS SANTOS, devidamente qualificados.

Recebida a inicial à ref. 4.

Os requeridos e confinantes foram citados, com exceção de Teodomiro 

Rocha dos Santos, já falecido, e Marcelo Kraus, conforme certidão do 

Oficial à ref. 16.

O Município se manifestou à ref. 17.

O Estado de Mato Grosso se manifestou à ref. 25.

A União manifestou não ter interesse no imóvel à ref. 30.

Os requeridos não se manifestaram nos autos.

Entre um ato e outro, a requerente pugnou pela desistência da ação, para 

realização de procedimento extrajudicial de usucapião à ref. 32.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Diante da desistência da ação pela requerente, bem como ausência de 

apresentação de contestação pelos requeridos, a extinção do processo é 

medida que se impõe, conforme preceitua o Art. 485, VIII, § 4°, do Código 

de Processo Cívil .

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, 

homologo a desistência da ação e, por consequência julgo o processo 

sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Novo Código de 

Processo Civil, e ainda, após o trânsito em julgado, determino 

arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Custas remanescentes, se houver, pelo autores.

Intime-se.

 Publique-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 15 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57239 Nr: 1517-42.2014.811.0010

 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: JOSÉ TOMAZ DE SOUZA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96660 Nr: 4534-81.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DE CARVALHO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o trânsito em Julgado da Sentença, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes, especialmente a 

vencedora, para no prazo de 20 (vinte) dias, caso entendam necessário, 

requeiram o cumprimento da Sentença nos moldes legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 92059 Nr: 2403-36.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO, ARI BORBA DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELIM GABRIEL BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110454 Nr: 1401-94.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111236 Nr: 1743-08.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO CORREA DOS ANJOS FILHO, 

ALBERTO CORREA DOS ANJOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111230 Nr: 1738-83.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECY MARIA QUEIROZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111285 Nr: 1785-57.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA DOS SANTOS - MEI, VERA LUCIA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111329 Nr: 1823-69.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDNEI MESSIAS DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111246 Nr: 1752-67.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PELENTIL-MEI, LUIZ PELENTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111304 Nr: 1802-93.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO FERREIRA DE SOUZA - MEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111242 Nr: 1748-30.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA ROSA DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109747 Nr: 1054-61.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100864 Nr: 6587-35.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Gonçalves Leite Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106801 Nr: 9491-28.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BEZERRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111557 Nr: 1918-02.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 102569 Nr: 7410-09.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hedy Schuch, CELÍCIO SCHUCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGOCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON ALVARENGA 

NETO - OAB:27018

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93672 Nr: 3168-07.2017.811.0010

 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: VANDERSON ASSIS LIMA, Paula Pugliesi Assis Lima, 

SEBASTIÃO RODRIGUES GOULART, Vanuza dos Santos Goulart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

ADEMAR CANEDO MARTINS SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA MOERSCHBERGER NEDEL - 

OAB:17240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 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(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 81230 Nr: 2799-47.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO NASCIMENTO DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora/Exequente, para no prazo legal, retirar o Edital de 

Citação/Intimação do Requerido/Executado, providenciando a publicação 

na forma da lei e comprovando-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56349 Nr: 770-92.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdinéia Matos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56346 Nr: 767-40.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO PEREIRA DE SOUZA, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO LUPIANO DE 

ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56344 Nr: 765-70.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA DA SILVA, RENATO DIAS COUTINHO NETO, 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55306 Nr: 3710-64.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLENE APARECIDA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55295 Nr: 3699-35.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA LANGNER BINELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 
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Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55284 Nr: 3688-06.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECÍLIA DOURADO DE CARVALHO, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55215 Nr: 3623-11.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Mateus da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54884 Nr: 3312-20.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI BARBOSA DE OLIVEIRA, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.
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É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54685 Nr: 3123-42.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIADNE SONIA DE MOURA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR MEIRA BORGES - 

OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 72768 Nr: 12760-46.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPUSTA TRANSPORTES LTDA, ALBERTO 

KAPUSTA, JOÃO KAPUSTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 Vistos e examinados.

 Trata-se de Ação de Execução de título extrajudicial proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, em face de KAPUSTA 

TRANSPORTES LTDA, devidamente qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo à ref. 59.

O acordo foi homologado e o processo suspenso para o cumprimento, 

conforme decisão de ref. 62.

Entre um ato e outro, o exequente vem à ref. 76 pugnar pela extinção do 

feito, tendo em vista o cumprimento do acordo, requerendo, ainda, pela 

expedição de ofícios ao CRI de Chapada dos Guimarães/MT, para 

cancelamento das averbações realizadas nos registros dos imóveis de 

matrícula n° 15.720 e 15.721 do livro n.º 2-DG, respectivamente nas folhas 

n.º 103/v e 104/v, bem como ao Cartório do 1° Ofício de Jaciara - MT para 

cancelamento das averbações realizadas nos registros dos imóveis de 

matrícula n° 6.154 do livro n.º 2-U, na folha n.º 154/v.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do 

mérito, face o pagamento do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, pelo executado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo os respectivos ofícios aos Cartórios de Registros 

de Imóveis competentes para o cancelamento das averbações referentes 

à este processo, conforme petição de ref. 76.

Às providências.

Jaciara/MT, 15 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89686 Nr: 1210-83.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Assim, ante ao exposto, julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito, com fulcro nos artigos 485, inciso V, § 3º do CPC. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios, que fixo, de forma equitativa, em R$ 800,00 

(§8º do artigo 85 do Código de Processo Civil). Entretanto, concedo o 

benefício processual da gratuidade de justiça devendo as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficar sob condição suspensiva de 

exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º do NCPC.Transitado em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações e baixas 

de estilo.Publique. Intime-se. Cumpra-se.Às providências.Jaciara/MT, 15 de 

agosto de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86340 Nr: 5332-76.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J DE SOUSA NOVAES SALVIANO, WANDREI 

BATISTA SALVIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.Os autos vieram conclusos devido ao petitório de Ref. 41, onde 

a exequente requer o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte 

executada por meio do sistema BACENJUD.Inicialmente, deve ser 

consignado que o artigo 835 do CPC declara qual ordem de preferência 

para a realização da penhora.Posto isto, defiro a penhora online no valor 

de R$ 509.831,59 (quinhentos e nove mil oitocentos e trinta e um reais e 

cinquenta e nove centavos) nas contas da parte executada: WANDREI 

BATISTA SALVIANO, CPF nº 058.940.628-02; e J DE SOUSA NOVAES 

SALVIANO, CNPJ nº 14.470.169/0001-10.Nesta oportunidade, anexo a 

esta decisão o recibo de protocolo de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.Os autos permanecerão no 

gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras 

por meio do Banco Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á 

efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será 

juntado aos autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte 

executada deverá ser intimada para, querendo, opor embargos (art. 915 

do CPC).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 CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente 

que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente 

absorvido pelo pagamento das custas da execução.Ainda, não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique a parte 

exequente outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito.Decorrido o 

prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências. Jaciara/MT, 03 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001759-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVA MARIA BRUM DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001759-42.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: NEIVA MARIA BRUM DOS SANTOS Vistos, etc. A parte 

requerente ajuíza a presente Ação de Busca e Apreensão em face da 

parte requerida, almejando a concessão de liminar de busca e apreensão 

do veículo descrito na inicial, objeto da Cédula de Crédito Bancário. Aduziu 

que celebrou com o requerido contrato de Cédula de Crédito Bancário 

garantido por Alienação Fiduciária, onde se obrigou a pagar o valor 

exposto no instrumento na quantidade de parcelas devidamente exposta 

no instrumento, porém deixou de adimplir as prestações, sendo notificado 

extrajudicialmente, incorrendo em mora. Com a inicial vieram documentos. 

É o relato do necessário. Fundamento e decido. A liminar de busca e 

apreensão deve ser deferida, porquanto comprovados os pressupostos 

legais necessários para tanto, nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 

911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004 e Lei nº 13.043/2014, 

especialmente diante da comprovação da constituição da mora do 

requerido. É certo que de acordo com o artigo 3º, § 2º do Decreto Lei 

911/69, alterado pela Lei n° 10.931/2004, o devedor pode, no prazo de 05 

(cinco) dias após executada a liminar de busca e apreensão, pagar a 

“integralidade da dívida pendente”. Neste sentido é o entendimento do STJ: 

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA E PROSSEGUIMENTO DO 

CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO 

TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS).DECISÃO 

MANTIDA.1. A atual redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 não 

faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão 

de bem alienado fiduciariamente. 2. Somente se o devedor fiduciante 

pagar a integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas 

e encargos, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, 

ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 

1398434/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 11/02/2014). Certo é que lei especial 

nova geralmente traz normas a par das já existentes; normas diferentes, 

novas, mais específicas do que as anteriores e que, como o Código de 

Defesa do Consumidor não regula contratos específicos e em casos de 

incompatibilidade, há clara prevalência da lei especial nova. Nesse passo, 

transcrevo o voto proferido no REsp 1.287.402/PR/STJ, pelo Relator do 

acórdão o Excelentíssimo Ministro Antonio Carlos Ferrreira, verbis: “A 

hipótese legal, para mim, é muito clara. O devedor pode, nos 5 (cinco) dias 

previstos em lei, pagar a integralidade da dívida pendente. "O devedor 

fiduciante 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 de ônus". Nesse passo, cumpre consignar 

que, evidentemente, naquilo que compatível, aplicam-se à relação 

contratual envolvendo alienação fiduciária de bem móvel, integralmente, as 

disposições previstas no Código Civil e, nas relações de consumo, o 

Código de Defesa do Consumidor. Por todo o exposto, e levando-se em 

conta as razões expendidas na petição inicial, os documentos que a 

acompanham, bem como, a constituição em mora do requerido, DEFIRO A 

LIMINAR de busca e apreensão do veículo Peugeot/307 Hatch presence 

1.6 16V (Flex) 4P (AG) completo – 2010/2011 – cor: branca, placa: 

NUC-4920, CHASSI: 8AD3CN6BTBG012747, RENAVAM: 00253772664, 

objeto da Cédula de Crédito Bancário nº 390833389, nos termos do artigo 

3º do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014. 

Executada a liminar, cite-se a requerida para, querendo: A) no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da apreensão, ter o bem restituído, livre de ônus, 

desde que pague a integralidade do débito, correspondente às parcelas 

vencidas e vincendas, com acréscimos decorrentes da mora, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, nos termos do § 2º do art. 3º, 

do Decreto-Lei nº 911/69, com a nova redação dada pela Lei 10.931/2004, 

acrescidas das custas processuais, que deverá ser calculada com base 

no valor depositado e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor depositado; B) no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º, com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as 

advertências legais contidas no art. 344 do Código de Processo Civil. 

Deverá a requerida, no cumprimento do ato, entregar todos os 

documentos relativos ao bem, conforme previsto no art. 3º da Lei 

13.043/2014. Nomeio como depositário fiel do bem o representante legal do 

autor. Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem e 

expeça-se mandado de busca e apreensão. Autorizo o concurso da força 

policial para assegurar o cabal cumprimento da medida de busca e 

apreensão. Defiro os benefícios inseridos no art. 212 do CPC, caso 

necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 16 de agosto de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001793-17.2018.8.11.0010

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:

P. DA SILVA DOS SANTOS COMERCIO - ME (RÉU)

ZILDA CRISTINA DA ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001793-17.2018.8.11.0010. AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: P. DA SILVA DOS SANTOS COMERCIO - ME, 

ZILDA CRISTINA DA ROCHA Vistos etc. Inicialmente, verifico que estão 

preenchidos os requisitos do Art. 319 do CPC, assim como foi observada 

a determinação posta no Art. 320 do mesmo diploma legal. Assim, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do CPC, com 
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fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial. Além disso, preenchidos os requisitos do art. 700 do CPC, a ação 

monitória é pertinente. Expeça-se o 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% (cinco 

por cento) do valor da causa (CPC, Art. 701), anotando-se, ainda, nesse 

mandado, que, caso os réus o cumpra, no prazo estipulado, ficarão 

isentos de custas processuais (CPC, Art. 701, §1º). Conste, ainda, que, 

nesse prazo, os réus poderão oferecer embargos (CPC, Art. 702), e que, 

não havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (Art. 701, § 2º, do 

CPC). Apresentando os réus embargos monitórios, no prazo legal, 

certifique-se e intime-se a autora para responder os embargos no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 702, § 5º, do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 16 de agosto de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001885-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SILVA LUZ (AUTOR)

R. S. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMA FERRAZ PEREIRA OAB - MT0018621A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001885-92.2018.8.11.0010. AUTOR: ANA 

SILVA LUZ, RODRIGO SILVA OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi observada a 

determinação posta no art. 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do Art. 98 do CPC. Considerando que a causa versa sobre direitos 

que admitem transação, REMETAM-SE os presentes autos ao CEJUSC, 

para que sejam as partes intimadas para comparecimento em audiência de 

tentativa de conciliação a ser designada. Consigne-se no mandado que, o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, § 8º do CPC. 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). Cite-se a parte ré, pelo correio, com AR/MP (Arts. 246, I e 247, 

caput, ambos do CPC), para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do Art. 335 do CPC, sob pena, de não o fazendo, ser considerada 

revel (Art. 344 do CPC). Voltando o AR negativo, cite-se por oficial de 

justiça. Apresentada a resposta, a parte autora deverá ser intimada para 

que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, conforme os arts. 350 e 

351 do CPC, podendo corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 352 do CPC. Às providências. 

Jaciara/MT, 17 de agosto de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001491-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA (AUTOR)

HERMES RODRIGUES GARCIA (AUTOR)

NELSON RODRIGUES GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001491-85.2018.8.11.0010. AUTOR: 

HERMES RODRIGUES GARCIA, ELZO RODRIGUES GARCIA, NELSON 

RODRIGUES GARCIA RÉU: CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. 

MOVEIS S/A Vistos, etc. Os autos vieram conclusos, noticiando a 

existência de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte 

autora (ID 14656744 e 14656754), já qualificado nos autos, ante a decisão 

de ID 14054098. Nos termos do Art. 1.018, § 1º, do Código de Processo 

Civil, MANTENHO a r. decisão agravada, pelas razões fáticas e jurídicas 

que a embasaram. Aguarde-se, contudo, a r. decisão monocrática a ser 

lançada pela Primeira Câmara de Direito Privado do nosso Egrégio Tribunal 

de Justiça, ante o pedido de concessão de tutela recursal, bem como 

eventual pedido de informações sobre a r. decisão proferida por esta 

singela instância. Havendo concessão da tutela recursal, aguarde-se a 

decisão de mérito. Em termos de prosseguimento, cumpra-se integralmente 

a decisão de ID 14054098. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 17 

de agosto de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001655-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

 

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 188628 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 07/11/2018 às 13hs30. 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.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000983-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

JOAO RAMOS PONCE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYRA JESSICA BOA SORTE DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

TATIANA DELAFINA NOGAROTO (ADVOGADO(A))

VIACAO VERONESE LTDA (RÉU)

TRANSPORTADORA VERONESE LTDA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação c/c Reconvenção ID 14605352, foi 

protocolada no prazo legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação ao 

requerente, para no prazo legal, apresentar impugnação e requerer o que 

de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34867 Nr: 2416-79.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO FRANCISCO SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA TATTINI ROSA - 

OAB:210738/SP, BERTONI DARI NITSCHE - OAB:12402-B/MT, PEDRO 

ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2416-79.2010.811.0010

Código 34867
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Exequente: Massey Ferguson Administradora de Consórcio Ltda.

Executado: Aldo Francisco Schimidt

VISTOS ETC,

Defiro os pedidos de fl. 193.

Devolvida a missiva, vistas à exequente para, querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, requerer o que entender de direito.

Nada requerido, certifique-se.

Após, intime-se a exequente PESSOALMENTE para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção (art. 485, 

III, §1º do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara-MT, 15 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.: 52557 Nr: 1130-61.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR FONSECA DA COSTA JESUS

 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:

 Processo nº. 1130-61.2013.811.0010

Código nº. 52557

Exequente: Nair Fonseca da Costa Jesus

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social

VISTOS ETC,

Intime-se a exequente, por meio de seu advogado para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca dos requerimentos 

formulados pelo executado às fls. 131/133, sob pena de concordância 

tácita e extinção do feito, na forma do art. 924, inciso II, do CPC.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 15 de Agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 61871 Nr: 34-40.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU CAMPARA BARRAGAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUSA ENGENHARIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:9928-A, Paulo Guilherme de Mendonça. - OAB:98709

 Certifio e dou fé que, o recurso adesivo foi protocolado dentro do prazo 

legal. Certifico mais que. Faço a intimação do requerido para contrarrazoar 

o recurso adesivo. É o que me cumpre certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 12943 Nr: 1792-74.2003.811.0010

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:8878-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE APARECIDA DE 

OLIVEIRA DIAS VITOY - OAB:19187/GO, NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 Processo nº. 2003/1135

Código 12943

Requerente: José Pereira da Silva Neto

Requerida: Usina Jaciara S.A.

VISTOS ETC,

Em tempo, chamo o feito à ordem.

Compulsando detidamente os autos observo que o presente feito teve 

prolação de sentença de mérito (fls. 265/285), transitada em julgado, 

conforme fl. 291.

Assim, não há que se falar em decretação da revelia da demandada e 

posterior julgamento da demanda, como postulado pelo autor à fl. 367.

Ademais, de acordo com o exposto pelo autor na petição de fl. 367 de 

15/02/2016, o cumprimento da liminar tornada definitiva por sentença vem 

sendo cumprido pela requerida, não havendo qualquer outra manifestação 

posterior ao último petitório informando eventual descumprimento da ordem 

judicial.

Destarte, havendo posterior sucessão da requerida, circunstância como 

no caso concreto, a obrigação (manutenção do fornecimento de energia 

elétrica) reconhecida judicialmente deve ser mantida pela 

sucessora/arrematante, não cabendo nestes autos eventual discussão 

sobre o tema.

Com efeito, indefiro os pedidos de fls. 370/371-v° formulados pela 

sucessora/arrematante Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e 

Participações S/A.

Transitada em julgada a sentença de fls. 265/285 e não havendo outros 

requerimentos, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 16 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 59550 Nr: 3102-32.2014.811.0010

 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: MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO SOARES, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A, GENERALI BRASIL SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/O, 

JACQUELINE MOTTA DE CARVALHO - OAB:167.345-RJ, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT, SILVANA PACHECO 

LEAL - OAB:3714

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref. 89 foi protocolado 

dentro do prazo legal. Certifico mais que, faço a intimação do requerente 

para contrarrazoar o recurso. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56767 Nr: 1122-50.2014.811.0010

 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: ELIANE DOS SANTOS TAVARES, ANA CAROLINA 

SANTOS GOMES DA SILVA, ELAINE CRISTINA DOS SANTOS TAVARES 

MONÇÃO, LUCAS NATANAEL DOS SANTOS TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA 

CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o Auto de Esboço e Partilha 

de fls. 19/21 em seus exatos termos para que produzam seus efeitos 

jurídicos e legais, atribuindo aos nela contemplados, os seus respectivos 

quinhões, salvo erro ou omissão e direitos de terceiros e da Fazenda 

Pública.Transitada em julgado, certifique-se.Após, não havendo eventuais 

custas pendentes, expeça-se o formal de partilha na forma 

p o s t u l a d a . E m p ó s ,  a r q u i v e - s e  c o m  a s  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara/MT, 10 de agosto de 

2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva
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 Cod. Proc.: 115819 Nr: 3704-81.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3704-81.2018.811.0010

 Código: 115819

Exequente: União

Executada: Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda

VISTOS ETC,

Intimem-se as partes, iniciando-se pela exequente, para no prazo de 15 

(quinze) dias, requererem o que de direito.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 16 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26981 Nr: 513-43.2009.811.0010

 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: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA

 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:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de APOSENTADORIA 

RURAL POR INVALIDEZ, razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário 

em favor de Francisco Vicente de Souza, no valor de 1 (um) salário 

mínimo, bem como, ao pagamento do 13º salário, na forma do inciso I, do 

art. 39 da Lei nº 8.213/91, DESDE A DATA O REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO, 10/10/2008.Por consequência, JULGO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), tendo em vista o disposto no artigo 85, § 8º do Código de Processo 

Civil. Quanto às prestações vencidas DESDE A DATA O REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO, 10/10/2008, observado os pagamentos do benefício 

por força de decisão judicial, serão devidos: correção monetária a partir 

do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de 

correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em 

conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997.Isento a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, 

§1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 

3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001.Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, 

vez que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido é inferior a 

1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao 

duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Código 

de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 13.105/2015.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 16 de agosto de 

2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52308 Nr: 884-65.2013.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTORIA LOURDES GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milena Luisa de Macedo 

Bonfim - OAB:1950397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

para reconhecer excesso no cumprimento de sentença nos autos em 

apenso, bem como, HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

autarquia embargante às fls. 35/37-v°.Por consequência, JULGO EXTINTO 

O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Condena a embargada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), na forma do art. 85, §8º do Código de Processo Civil, ficando, 

contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária em razão do 

benefício da gratuidade da justiça concedido à embargada no feito 

principal, conforme art. 98, §3° do mesmo Codex.Prossiga a execução 

com a correta atualização dos cálculos, conforme fls. 35/37-v° destes 

autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se. Jaciara-MT, 15 de 

agosto de 2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57470 Nr: 1707-05.2014.811.0010

 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: JOSÉ APARECIDO ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º do Código de 

Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba 

honorária, diante da gratuidade da justiça concedida ao autor, nos termos 

do §3°, do art. 98, do mesmo Codex.Transitada em julgado, 

certifique-se.Após, arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara ¬- MT, 10 de agosto de 

2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52130 Nr: 698-42.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR CASANOVA, JOSIKLEIDY FERREIRA SILVA 

CASANOVA, ERMINIO CASANOVA, ROMILDA RAIHER CASANOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZIAS MELO DE ALMEIDA, RENATA 

CASANOVA, ROBSON CASANOVA, TAMARA PRISCILA SCHUENQUENER 

DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

para DECLARAR RESCINDIDO o contrato verbal de locação do imóvel 

firmado entre Eminio Casanova e Romilda Rhaier Casanova com Josias de 

Almeida Melo, bem como, CONDENAR o requerido ao pagamento dos 

alugueres vencidos e não quitados, incidindo sobre eles correção 

monetária a partir de cada vencimento, e juros de mora de 1% a.m. a partir 

da citação, observado o percentual de 33% (trinta e três por cento) dos 

autores sobre o valor da locação e eventuais pagamentos anteriores ou 

no curso da demanda que deverão ser abatidos no cálculo final.Por 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Fixo 

em 30 (trinta) dias o prazo para desocupação do imóvel e nele seus 

estabelecimentos comerciais, contados a partir do trânsito em julgado da 

sentença.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

total da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e, após, remetam-se 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para 

as providências necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
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Cumpra-se.Jaciara-MT, 15 de agosto de 2018.Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 16177 Nr: 676-62.2005.811.0010

 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: TTE, EDILEUZA DOS SANTOS TOSATT, VALDEMAR 

NAZARÉ ELEOTÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Reus Biasi - OAB:3478, 

JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO - OAB:3777/MT, SÔNIA ROSA 

PAIM BIASI - OAB:4334-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

para RECONHECER por sentença a autora e inventariante Taíza Tosatt 

Eleotério Ratola como única herdeira dos bens deixados pelo de cujus 

Valdemar Nazaré Eleotério.Por conseqüência, JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, certifique-se.Após, considerando os 

valores herdados já foram levantados nos autos pela herdeira, arquive-se 

com baixa na distribuição, ou, se necessário, remeta-se à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara/MT, 13 

de agosto de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 75687 Nr: 701-89.2016.811.0010

 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: GODOFREDO MARQUES DAS NEVES, JOSELINA VIEIRA 

DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NAIR RUIZ FERREIRA, CÉLIA RUIZ 

FERREIRA, MÁRCIO ROBERTO FERREIRA, VERA LUCIA FERREIRA DE 

OLIVEIRA, SILMARA FERREIRA DE CASTRO, ESPÓLIO DE PAULO DA 

COSTA FERREIRA, ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, 

CLEONICE BONAFE FERREIRA, RAQUEL MORAES MADUREIRA, MARCOS 

ANTONIO FERREIRA, SILAS TÉRCIO FERREIRA, ESPÓLIO DE JOANA DA 

COSTA FERREIRA, ESPOLIO DE PAULO BONAFÉ FERREIRA, JANETE 

APARECIDA MIRANDA FERREIRA, NAVARRO DA COSTA FERREIRA, 

SÔNIA FERREIRA VALVERDE MATTOS, ESPÓLIO DE CORIOLANO DE 

ASSUMÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 701-89.2016.811.0010.

Código 75687

Requerentes: Godofredo Marques das Neves e Outra

Requerido: Espólio de Paulo da Costa Ferreira e Outros

VISTOS ETC,

Certifique-se a Srª Gestora quanto à ausência de contestação por parte 

dos réus Espólios de Osvaldo da Costa Ferreira, Paulo da Costa Ferreira, 

Joana da Costa Ferreira, Nair Ruiz Ferreira, Paulo Bonafé Ferreira e 

Coriolano de Assunção devidamente citados por seus inventariantes, 

Márcio Roberto Ferreira, Célia Ruiz Ferreira, Raquel Morais Madureira 

Janete Aparecida Miranda Ferreira e dos demais requeridos citados por 

correspondência.

Diante das tentativas frustradas de citação da requerida Silmara Ferreira 

De Castro, defiro o pedido dos autores de ref. 49.

Cite-se a demandada Silmara Ferreira De Castro por edital com prazo de 

20 (vinte) dias, obedecidas as formalidades legais (art. 257, do CPC), 

para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, consignando que, não contestada a ação, será nomeado curador 

especial (art. 72, inciso II do CPC).

Nessa hipótese da ausência de defesa pela citanda, o que deverá ser 

certificado, fica desde já decretada a revelia da ré, bem como, nomeada 

curador especial na pessoa do Defensor Público atuante nesta comarca, 

Dr. Denis Thomaz Rodrigues, que deverá ser intimado quanto a esta 

decisão e para se manifestar no prazo legal, ficando consignado que no 

exercício do múnus público não se aplica o ônus da impugnação 

específica dos fatos, nos termos do parágrafo único do art. 341 do CPC, 

sendo cabível, portanto, defesa genérica, por negativa.

Feito isso, certifique-se o necessário.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 16 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 117613 Nr: 4576-96.2018.811.0010

 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: RLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE CRISOSTOMO DE FRANÇA 

- OAB:12270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência 

para exonerar, liminarmente, o autor Rubens Luiz Monteiro do dever de 

prestar alimentos ao filho Rubens Luiz Monteiro Junior.Considerando que o 

autor manifestou desinteresse na realização de audiência conciliatória, 

bem como que a tentativa de acordo nos autos código 59906 restou 

infrutífera, CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de ser-lhe decretada a revelia (art. 344 

NCPC).Apense-se aos autos nº 3256-50.2014.811.0010 – código 

59906.Cite-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Jaciara–MT, 16 de 

agosto de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 59906 Nr: 3256-50.2014.811.0010

 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: RLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMR, RLMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 Processo n°. 3256-50.2014.811.0010

Código n°. 59906

Requerente: Rubens Luiz Monteiro

Requerido: Enilva Machado Rosa

VISTOS ETC,

Considerando que até o momento não foi realizada a perícia determinada à 

ref. 19, NOMEIO a psicóloga integrante da equipe interdisciplinar deste 

juízo para a realização da perícia, tendo em vista que é fato público e 

notório a ausência de médicos nesta Comarca que aceitam o encargo em 

se tratando de demanda com gratuidade da justiça.

Intime-se a psicóloga para que elabore o laudo o mais breve possível.

Após, vistas as partes para, querendo, manifestarem no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 16 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.: 61173 Nr: 3787-39.2014.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍNTIA MARQUES DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado citação dos 

confinantes. Regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 13 de 

junho de 2017 em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos. Devendo comprovar nos autos o depósito.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 17 de agosto de 2018.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001619-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYK JOSIEL COELHO MACEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001619-08.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MAYK JOSIEL COELHO MACEDO Vistos ETC, Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão proposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

em face de MAYK JOSIEL COELHO MACEDO, ambos devidamente 

qualificados na inicial. Liminar concedida e executada, conforme certidão 

do oficial de justiça. O autor vem aos autos informar que realizou o 

pagamento integral do débito, requerendo, assim, a devolução imediata do 

veículo. Na ocasião, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade 

da justiça. A instituição financeira manifestou sua concordância com o 

pedido. É o relato necessário. Fundamento e Decido. 1.Da gratuidade da 

justiça ao réu Defiro o pedido de gratuidade da justiça ao demandado, na 

forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária 

exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, o 

NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça ao réu. 2.Mérito Nos termos do 

art. 355, inciso I do Código de Processo Civil, a ação comporta julgamento 

antecipado, eis que inexiste necessidade de produção de outras prova ou 

audiência de instrução e julgamento. Nesse sentido: “(...) A decisão judicial 

que considera desnecessária a realização de determinada diligência 

probatória, desde que apoiada em outras provas e fundada em elementos 

de convicção resultantes do processo, não ofende a cláusula 

constitucional que assegura a plenitude de defesa. Precedentes. (STF, 

Min. Celso de Mello. Agrag. 153467-MG). “(...) O julgamento antecipado da 

lide é poder-dever do magistrado, dispensada a realização de audiência 

para produção de provas, quando constatar que o acervo documental 

acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e 

instruir seu entendimento.” (TRF – 1ª Região – AC nº 5179-MA – Rel. Des. 

Fed. Tourinho Neto – j. 28/03/05 – 3ª T. – DJ 08/04/05 – p.32) “(...) O 

preceito é cogente: 'conhecerá', e não 'poderá conhecer', se a questão for 

exclusivamente de direito, o julgamento antecipado da lide é obrigatório. 

Não pode o juiz, por sua mera conveniência, relegar para fase ulterior a 

prolação da sentença, se houver absoluta desnecessidade de ser 

produzida prova em audiência.” (NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo 

Civil e Legislação Processual em Vigor. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

p. 408). Portanto, conheço diretamente do pedido, com fundamento no art. 

355, inciso I do Novo Código de Processo Civil. A demanda é procedente. 

No caso em tela, o autor promoveu o pagamento integral do débito após o 

cumprimento da liminar, reconhecendo o direito do autor. Neste sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO QUE 

IMPORTA EM RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO PELO RÉU 

INTELIGÊNCIA DO ART. 269, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E 

CUSTAS PARA DEVEDOR QUE PURGA A MORA EM SEDE DE AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. ENTENDIMENTO PACÍFICO NO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 

SENTENÇA REFORMADA. (Classe: Apelação,Número do Processo: 

0500109-89.2014.8.05.0150, Relator (a): Maria da Graça Osório Pimentel 

Leal, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 24/10/2015 ) (TJ-BA - APL: 

05001098920148050150, Relator: Maria da Graça Osório Pimentel Leal, 

Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2015) Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para HOMOLOGAR o 

reconhecimento do pedido pelo réu, com fundamento no art. 487, inc. III, a, 

do CPC. Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I do Novo Código de Processo 

Civil. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 10% do valor da causa, com fundamento no 

art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa sua 

exigibilidade a rigor do art. 98, § 3°, do mesmo Codex. Determino a imediata 

liberação do veículo Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: POLO SEDAN 1.6, 

Ano Fabricação: 2009, Cor: PRATA, Chassi 9BWDB09NXAP008065, Placa: 

NPC4888, objeto da demanda. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

remetendo os autos ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 17 de agosto 

de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13613 Nr: 292-36.2004.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ALDY FERREIRA BURTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:11602

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Certifico e dou fé que, o Ministério Público apresentou suas alegações 
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finais às fls. 240/241.

 Diante do exposto, em cumprimento ao item 7.35.11.1 da CNGC, abro 

vistas dos autos a Defensora Pública para as alegações finais no prazo 

legal.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 16 de agosto de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000946-49.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SIMAS DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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. 14806796 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001910-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MANOEL SEBASTIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 27/09/2018 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001913-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BLENDA POTTRATZ XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: ISLEI 

RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: desconhecido (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

27/09/2018 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001883-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA RODRIGUES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL 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: 

SILVANA PACHECO LEAL OAB: MT0003714A 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: 09:40 , 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001904-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA FERNANDES CAETANO OAB - MT15061/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL 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: DAIANE 

CRISTINA FERNANDES CAETANO OAB: MT15061/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: 26/09/2018 Hora: 10:40 , 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001908-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CATIUSE DE SOUZA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 
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CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 26/09/2018 Hora: 10:50 , 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001912-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELIX DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZULEICA BRUSCHETTA MELHADO 70626022800 (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: 

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/O Endereço: desconhecido 

Advogado: IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB: MT24446/O Endereço: 

RUA ITARARÉ, 818, 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: 

27/09/2018 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001920-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/09/2018 Hora: 09:40 , 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001184-68.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANA DE SOUSA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Batista Sulzbacher OAB - MT0006889A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1001184-68.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado foi 

interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do Capítulo 2, Seção 

17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do recurso, para 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. JACIARA, 17 de 

agosto de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010310-96.2012.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO MARTINS SANTANA (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimar a 

parte exequente, caso queira e no prazo de cinco dias, sobre a 

prescrição da pretensão executória no caso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-52.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULO ALBANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para intimar a 

parte executada (reclamada) para pagamento do valor corrigido no prazo 

de 15 (quinze) dias ou para informar bens à penhora, ressaltando que 

deverá ser dada prioridade para o pagamento em dinheiro com fito no 

melhor deslinde da controvérsia (artigo 835, I NCPC), nos termos da 

decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON NEVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000245-54.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MILTON NEVES DA COSTA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer, cumulada com indenização de danos morais e materiais proposta 

por MILTON NEVES DA COSTA, em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. 

Relata a parte autora ser consumidora da parte reclamada através de linha 

pré-paga, onde ao tentar realizar a aquisição de “plano controle”, lhe foi 

negada a contratação em razão de suposto débito referente a linha (66) 

99668-8023, a qual desconhece a existência, requerendo assim a 

declaração de inexistência do débito, bem como, indenização de danos 

morais e indébito do valor cobrado. Em contestação alega a parte 
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reclamada, em síntese, preliminar de incompetência do juizado especial 

cível para o processamento da causa, em vista da necessidade de 

realização de perícia grafotécnica, bem como, da ausência de 

comprovante de residência da parte autora, afirmando no mérito que não 

há dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na 

cobrança. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de 

incompetência arguida, na medida em que se torna desnecessária a 

realização de prova pericial eis que os elementos produzidos nos autos 

são suficientes para o deslinde da controvérsia. Ademais, da simples 

análise dos documentos juntados nos autos, é possível se inferir a olho 

nu, que a assinatura aposta na procuração pertence a parte autora, bem 

como, consta a juntada do comprovante de residência. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as faturas emitidas pela parte reclamada, 

negando qualquer contratação nesse sentido. No presente caso, em pese 

a reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem como, tenha 

asseverado na peça de resistência a existência de solicitação de 

migração, bloqueio e desbloqueio da linha, observa-se que esta não 

trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá aqueles 

firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de relação 

jurídica entre as partes, se descuidando de provar o alegado na peça 

defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre as 

partes e o débito discutido nos autos. Outrossim, em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte 

promovida, no corpo da peça de resistência, telas que aparentam ser de 

seu sistema, as quais inclusive estão ILEGÍVEIS, não podendo ao menos 

se inferir do que se tratam, bem como, não têm o condão probatório, pois 

ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente, o qual repisa-se estão ILEGÍVEIS. Assim, não comprovada 

a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é 

medida que se impõe. No caso, não há que se falar em indenização por 

danos morais tendo em vista que não houve suspensão do fornecimento 

dos serviços, ou ainda, inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, ao 

passo que a situação narrada pela parte autora, não foi capaz de ao 

menos demonstrar que tenha havido a ocorrência de qualquer fato que 

ultrapasse o mero dissabor. Embora seja possível reconhecer que a parte 

reclamante tenha experimentado certo desconforto, dissabor e até 

incômodo com a prestação do serviço da reclamada, entretanto, não 

vislumbro a existência da potencialidade lesiva aventada, a ponto de 

ensejar reparação por dano moral como pretendido. Insta salientar, que a 

prova carreada aos autos, não enseja suficiência probante do dano moral, 

apenas ficou gravitando na órbita do dissabor natural e contemporâneo 

com a época em que vivemos, sem maiores repercussões, quer no 

sentimento pessoal, sem humilhação exagerada, um sofrimento 

extraordinário ou mesmo no campo do padecimento moral ou pessoal. Não 

há prova, também, das supostas ligações realizadas pela parte autora, 

bem como, dos atendimentos realizados, pois, nos autos há apenas prova 

de faturas emitidas, inexistindo sequer protocolo dos supostos 

atendimentos e ligações. Nesta esteira, é oportuno trazer à reflexão as 

ponderações de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: “para a determinação 

da existência do dano, como elemento objetivo da responsabilidade civil, é 

indispensável que haja ofensa a um bem jurídico”. Ora, nosso meio social 

nos projeta alguns incômodos, estamos todos fadados a estes. Não é 

qualquer importunação que deve ensejar uma reparação, principalmente 

quando observamos que a parte reclamante não demonstrou que o valor 

cobrado, frisa-se, este de pequena monta, tenha lhe causado prejuízos. 

Neste sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. 

SERVIÇO NÃO SOLICITADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO 

DISSABOR. Embora a cobrança indevida cause dissabores, tal situação 

não tem o condão de provocar ofensa aos direitos de personalidade, que 

justifique a reparação por danos extrapatrimoniais. (TJMT, RI n° 

001.2010.027.395-0, 2ª Turma Recursal, Juiz Rel. Nelson Dorigatti, julgado 

em 29.03.2011) Nesse sentir, não há nexo de causalidade capaz de 

ensejar a existência de suporte fático, para alicerçar a pretensão 

reparatória em razão de ausência de prova do efetivo dano, requisito 

essencial para configurar o dever de indenizar. Assim, inexistindo dano 

moral, descaracteriza-se a pretensão ressarcitória. DA REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO A parte reclamada requer o pagamento do valor de R$151,86 

(cento e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos), a título de 

repetição do indébito, com fundamento no parágrafo único do art. 42 do 

CDC, que assim preleciona: Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor 

cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor 

igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção 

monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Ora, 

trata-se de questão de interpretação do texto consumerista, que sequer 

comporta maiores discussões, haja vista que o mesmo é claro no sentido 

de que, haverá a repetição do indébito por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, ou seja, de forma bastante didática, só se repete o 

que pagou indevidamente, de modo que não há notícia nos autos do 

pagamento das faturas pela parte autora. Diante da ausência de 

comprovação do pagamento das faturas pela parte autora, não merece 

guarida o pedido de repetição do indébito apresentado. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

para o fim de: 1 - declarar inexigível o débito discutido na presente 

demanda. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-47.2012.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO GARCIA DE MATOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8010171-47.2012.8.11.0010. REQUERENTE: VERAO MODAS COM 

ROUPAS FEITAS LTDA - EPP REQUERIDO: HELIO GARCIA DE MATOS 

Vistos e etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por 

VERÃO MODAS - ME em desfavor de HELIO GARCIA DE MATOS, ao 

passo que parte autora, pretende receber da parte reclamada o valor de 

R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), referente acordo celebrado na data 

de 16.05.2012. Decido. Em análise aos elementos e circunstâncias que 
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envolvem a controvérsia, tenho que o reconhecimento da prescrição é 

medida que se impõe. Analisando detidamente os autos, verifico que o 

título que fundamenta a execução originária no presente caso, refere-se à 

execução de nota promissória, que ensejou a realização de acordo entre 

as partes, conforme se infere do termo lançado no ID 737419. A parte 

autora apresentou como documentos da dívida termo de composição 

celebrado entre as partes no dia 16.05.2012, ao passo que a data da 

distribuição do cumprimento de sentença foi em 21.02.2018, ocasião em 

que já havia ultrapassado 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e alguns dias 

da data da emissão do título. A prescrição é o mesmo que a extinção da 

pretensão (nasce com a violação de um direito subjetivo a uma prestação) 

que é o poder ou a faculdade de agir a uma prestação. O prazo 

prescricional é fixado em lei. O juiz deverá pronunciar a prescrição de 

ofício, o que deve ser requerido imediatamente, nos termos do art. 487, II, 

do NCPC. O art. 206, § 5º, inciso I do CC, determina que prescreve em 5 

(cinco) anos a pretensão de haver o pagamento de dívidas líquidas 

constantes de instrumento particular. Ademais, encontra-se pacificado 

pelo e. STJ, que a transação devidamente homologada em juízo 

equipara-se ao julgamento de mérito da lide e tem valor de sentença, 

configurando título executivo judicial. Outrossim, nos termos do enunciado 

da Súmula 150 do STF, o prazo prescricional para a execução é o mesmo 

lapso de prescrição da ação originária, nestes termos: SÚMULA 150 

Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Portanto, 

o prazo prescricional para que a parte reclamante pudesse exigir o 

presente título é de 05 (cinco) anos, ou seja, a parte autora possuía até 

maio de 2017 para exercer a sua pretensão executiva, de modo que, 

quedando-se inerte até ano de 2018, o reconhecimento de ofício da 

prescrição é medida que se impõe. Assim, como a pretensão executiva 

somente foi ajuizada em fevereiro de 2018, percebe-se que a pretensão 

inicial encontra-se irremediavelmente prescrita quando do manejo da 

demanda. DISPOSITIVO Ante o exposto, RECONHEÇO DE OFÍCIO A 

PRESCRIÇÃO e declaro extinto o processo, com análise do mérito, com 

fulcro no artigo 487, II, do NCPC. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000331-59.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEIDE ALVES DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA CRISTINA T. ASSIF (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000331-59.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ROSILEIDE ALVES DO 

NASCIMENTO EXECUTADO: NILZA CRISTINA T. ASSIF Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Trata-se de ação de execução proposta por ROSILEIDE ALVES DO 

NASCIMENTO em face de NILZA CRISTINA T. ASSIF, a qual encontra-se 

em fase de cumprimento de sentença. Analisando o processo, verifico 

que a parte exequente dá conta do descumprimento da obrigação pela 

parte executada, bem como, restou impossibilitada a realização do BACEN, 

conforme se infere da decisão de ID 12684140. Ademais, pleiteia a parte 

exequente através do petitório de ID 13054804 o arquivamento provisório 

dos presentes autos, ante a inexistência de bens penhoráveis. Entretanto, 

consta decisão nos presentes autos, dando conta de que o número do 

CPF da parte executada fora considerado inválido e, embora a parte 

autora esteja ciente de tal decisão, não se dignou em informar o número 

correto do CPF, bem como, não indicou bens penhoráveis da executada, 

ao passo que mantém-se inerte a tal encargo processual, resta 

configurada, no caso em testilha, o seu desinteresse pelo prosseguimento 

da presente demanda judicial. Desta feita, tenho que os requisitos para a 

suspensão da execução estampados no art. 921 do NCPC, não se 

encontram presentes no caso em análise. Assim, considerando a 

inviabilidade de continuidade da execução, diante da ausência de 

condições mínimas para o seu prosseguimento, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Diante de todo o exposto, JULGO EXTINTA a 

execução. Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000952-56.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS AGUILAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000952-56.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE CARLOS AGUILAR 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de embargos de 

declaração oposto por JOSE CARLOS AGUILAR contra sentença 

proferida no presente feito, que move em face de OI MÓVEL S/A. Alega a 

parte embargante que este Juízo apesar de julgar parcialmente procedente 

o pleito, deixou de confirmar o pedido de tutela de urgência, consistente no 

restabelecimento dos serviços de telefonia. A propósito do pleito da parte 

embargante, faz-se necessário aclarar a decisão anteriormente proferida, 

vez que restou demonstrada a omissão, para acrescer ao dispositivo da 

seguinte forma: Confirmo a pedido acautelatório anteriormente deferido no 

ID 10060886. Diante do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, II, do Novo 

Código de Processo Civil, acolho os embargos de declaração opostos, 

para o fim de suprir a apontada omissão. Visando a celeridade processual 

e, em vista do petitório lançado pela parte embargada nos IDs 12854192, 

12854187 e 12854183 determino a intimação da parte embargante para 

que manifeste, requerendo o que entender de direito. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a 

decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE DE JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000654-30.2018.8.11.0010. REQUERENTE: KATIANE DE JESUS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 
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débito e indenização por danos morais proposta por KATIANE DE JESUS 

DE OLIVEIRA, que move em desfavor de INTERBELLE COMERCIO DE 

PRODUTOS DE BELEZA LTDA. A parte reclamante requereu a 

DESISTÊNCIA da ação, conforme se infere da petição juntada no 

movimento ID 13036059. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo 

único, do NCPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após 

a homologação Judicial. DISPOSITIVO 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 nem honorários, em conformidade 

com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000325-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 14809767, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001122-28.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE MAFFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654 (ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1001122-28.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 386,40, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) JACIARA, 17 

de agosto de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000144-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ANTONIO GOMES (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 14608337 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000066-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCILEIDE MARTINS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 14175458 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106742 Nr: 1523-83.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): Clair Aparecida Ciliato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução com Garantia Hipotecária formulada por 

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A em face de CLAIR APARECIDA 

CILIATO, visando o recebimento de dívida que atualizada perfazia à época 

do ajuizamento o montante de R$ 78.174,76 (setenta e oito mil, cento e 

setenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

Com a inicial vieram os documentos às fls. 07/65.

A inicial foi recebida (fls. 68/69).

Às fls. 82/86 houve composição amigável, que foi homologado às fls. 88.

Às fls. 91/92 o exequente informa que as parcelas vencidas prevista no 

acordo entabulado foram pagas e o contrato objeto da presente demanda 

foi regularizado junto à Instituição Financeira.

Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas pelo executado conforme acordo celebrado, havendo 

inadimplência, proceda-se conforme determinado no artigo 582 da 

CNGC/MT.

P.R.I. Após o trânsito em julgado e decorrido o período de 30 (trinta) dias, 

certifique-se eventual manifestação das partes e remetam-se os autos a 

Central de Arrecadação e Arquivamento, com as baixas e anotações de 

praxe.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97274 Nr: 5293-21.2017.811.0018

 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: Inácio Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 
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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.: 77364 Nr: 839-32.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103261 Nr: 8398-06.2017.811.0018

 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: Felipe Miguel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ANHANGUERA

 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: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86844 , FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109730 , Marcelo Tostes de Castro Maia - OAB:63440-MG

 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.: 73906 Nr: 3129-54.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mendanha Construtora Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Ortiz

 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

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 10586 Nr: 1914-63.2003.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YVdSM, Sandra Aparecida da Silva, André Cristian 

Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Mariano Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, FABRICIO TSUJI ISHIKI - OAB:13218, Felicio Hirocazu 

Ikeno - OAB:3470, LUIZ CARLOS CARASSA - OAB:4223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora, na pessoa de seus advogados, 

acerca da determinação de fls. 191, parágrafo 7, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79987 Nr: 1976-49.2016.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Assis da Silva, Zilda Amarante de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valfrido Camargo, Nair Volpato Ribeiro, Lidia 

Gaviski de Oliveira, Francisco de Assis Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEI ASSIS DA SILVA - 

OAB:3673-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o autor acerca da distribuição da Carta Precatória de ref: 35, no 

prazo legal, para o devido prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61825 Nr: 4445-73.2013.811.0018

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Lavrinha Ltda, Wilmar Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Candido, Silvia Regina Binotti 

Candido, Antonio Joaquim Braga, Maria Costa Braga, Pedro Bonifacio, 

Marinete Fernandes dos Santos Bonifácio, Banco de Lage Landen Brasil 

S.A, Guermand Industria e Comércio de Madeiras Ltda, Juares Domingos 

dos Santos, Leonir Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, vera - OAB:, Vera Lucia Sanches Santos - 

OAB:15.811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Morais Filho - 

OAB:OAB 13885, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - OAB:17224, Élcio 

Lima do Prado - OAB:4.757/MT, Eugenio Barbosa de Queiroz - 

OAB:12457, Gilmar da Cruz e Souza - OAB:3.543-B/MT, julier 

Sebastião da Silva - OAB:OAB MT 4034, PAULO JOSE LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:21515/O, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A
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 Certifico, em cumprimento ao despacho de fls. 427, que os patronos 

mencionados de fls. 415 já estão cadastrados junto ao Sistema Apolo.

Certifico, o apensamento destes autos aos de Código 56654 e 44048.

Quanto a apresentação de contestações pelos requeridos e suas 

tempestividades, observamos pela análise dos documentos encartados e 

tabela anexa:

Considerando o artigo 191 do CPC vigente à época, onde os prazos erram 

contados de forma ininterrupta, e ainda, consierando também a pluralidade 

de requeridos, temos que os requeridos José Carlos Candido, Silvia 

Regina Binotti Candido apresentaram contestação de forma conjunta, 

porém INTEMPESTIVA, pois citados em 01/08/2014, a protocolou na data 

de 11/11/2014.

Antonio Joaquim Braga, Maria Costa Braga, Pedro Bonifacio, Marinete 

Fernandes dos Santos Bonifácio e Juares Domingos dos Santos, não 

apresentaram contestação.

Já os requeridos Banco de Lage Landen Brasil S.A, Guermand Industria e 

Comércio de Madeiras Ltda e Leonir Chaves apresentaram as 

contestações no prazo legal.

Ante o exposto, em cumprimento ao despacho de fls. 427, procedo a 

intimação dos autores para manifestarem acerca das contestações 

apresentadas, indicadas na planilha anexa, reconvenção de fls. 304/323, 

e pedido de levantamento de valores de fls. 419/425.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 90052 Nr: 1697-29.2017.811.0018

 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: Auto Posto Zullu Ltda, Adelar Antonio Zauza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 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:

 Intimar o patrono do autor, da juntada de Contestação Ref:43.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75598 Nr: 3952-28.2015.811.0018

 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: Maria de Lurdes Ricken Fuhr

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Ympactus Comercial Ltda, CNPJ: 

11669325000188, brasileiro(a), Endereço: Av. Nossa Senhora dos 

Navegantes, Nº 451 - Pedro Tower, Sala 2003, Bairro: Enseada do Suá, 

Cidade: Vitória-ES

Resumo da Incial:... A Reclamante, encorajada por promessas de renda

extraordinária e de fácil percebimento, ganhos sem sair de casa e 

incremento de seu

orçamento, soube através de propagandas na internet e de terceiros, 

rumores sobre

os serviços oferecidos pela Empresa Ré através da internet.

Tratava-se de proposta de prestação de serviços terceirizados,

intitulado Serviços de Marketing Multinível, onde a Reclamante deveria 

fazer a

postagem de anúncios de produtos oferecidos pela Empresa Ré em sítios 

da rede mundial de computadores, em contrapartida, a Reclamada 

pagar-lhe-ia uma

contraprestação pecuniária, através da recompra de pacotes VOIP.

O produto ao qual a Reclamante deveria fazer os anúncios era

os serviços de VOIP, que se trata de serviços de telefonia através da 

internet, onde

há o roteamento de conversação humana usando a Internet ou qualquer 

outra rede

de computadores baseada no Protocolo de Internet, tornando a 

transmissão de voz

mais um dos serviços suportados pela rede de dados.

Ofertava a Reclamada o pagamento de renda semanal em

benefício do “parceiro” que adquirisse uma das cotas “partner”, 

oportunidade em que

o consumidor adquiria uma das cotas de parceria, que lhe renderia o valor 

para cada

semana de anúncios efetuados. O contrato de parceria em questão tinha 

prazo para

termo determinado, sendo que sua duração era prevista para os 12 meses

subsequentes à aquisição. Excelência, o síte da Empresa Ré hospedado 

na rede mundial

de computadores conta com vários depoimentos de pessoas que se 

diziam

realizadas com os ganhos que obtiveram através dos rendimentos pagos 

pelos

pacotes adquiridos, além de diversas propagandas estimulantes, que 

afirmam

que com os ganhos da aquisição do pacote de parceria, o adquirente 

poderá

constituir uma nova vida, repleta de ganhos extraordinários, carros

importados, casas milionárias e demais ostentações.

A única exigência feita pela Empresa Ré para que o

consumidor recebesse os seus ganhos semanais, era de que este 

mantivessem

ativos todos os anúncios de que tinha responsabilidade durante aquela 

semana, e, ao final daquela, contaria com crédito variável de acordo com o

pacote adquirido.

Através das postagens semanais, o consumidor

recuperaria o valor inicialmente investido e passaria a colher as rendas

sobressalentes. Do mesmo modo, a Autora perceberia determinado valor 

para

cada novo cliente que tenha sido cadastrado por indicação sua em sua 

rede.

Além disso, para cada grupo de 02 pessoas cadastradas no mesmo nível 

que o

adquirente indicasse, perceberia este bônus pecuniário pela formação

chamada de “binária”....

Decisão/Despacho:Preenchidos os requisitos legais (NCPC, art.319), 

recebo a petição inicial.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da

ENFAM).

Indefiro o pedido de tutela de urgência/provisória, por ora, pois apesar da 

documentação apresentada, o requerido pela

parte autora enseja providência de difícil reversão, o que encontra óbice 

no artigo 300, § 3º, do NCPC.

Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 30 (trinta) 

dias úteis (NCPC, art. 183), advertindo-a que

a ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade 

da matéria fática apresentada na petição inicial

(NCPC, art. 334 e 344).

Decorrido o prazo de defesa, com ou sem contestação, abra-se vista à 

parte adversa para manifestação, por 15 (quinze)

dias.

Expeça-se o necessário.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Intimar o patrono do requerido, da juntada de Petição do Autor.Ref:48

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 450 de 785



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60400 Nr: 2986-36.2013.811.0018

 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: José Ferreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Donizeti Di Bonito, Aparecido Ferreira 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento Nº 31/2016 – CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

824,47 (Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos) 

que foi condenado na r. sentença de folhas 148/154. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo o valor das custas, R$ 413,40 

(Quatrocentos e Treze Reais e Quarenta Centavos) e valor das taxas R$ 

411,07 (Quatrocentos e Onze Reais e Sete Centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e 

o mesmo procedimento com a taxa e mandar gerar guia. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55069 Nr: 1261-46.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Lima do Prado-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 SENTENÇA

Trata-se de “Execução Fiscal” ajuizada pela FAZENDA NACIONAL em 

desfavor de CLEBER LIMA DO PRADO - EPP, qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, a parte exequente informou o pagamento da 

dívida (f. 84), pugnando pela extinção do feito.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

O artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada quitou o débito 

pleiteado (fls. 84), conforme informado pela parte exequente, portanto, 

inexistem motivos para a continuidade do feito, mormente quando seu 

objetivo já foi alcançado, inclusive sendo os valores devidamente 

recebidos.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem custas e honorários.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 18853 Nr: 1315-22.2006.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Sheffer Kestring

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clauzio Barbosa Carvalho - 

OAB:11457/B, Jefferson Aparecido Pozza Fávaro - OAB:233.345, 

Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta por HELENA SHEFFER 

KESTRING em face de INSTITUTO ACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Ás f. 173/174 constam os respectivos alvarás expedidos com 

levantamento dos valores depositados em favor do patrono da parte 

exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61067 Nr: 3684-42.2013.811.0018

 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: Geni Prudencio Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 61067

DECISÃO

Analisando detidamente os autos observo que o Tribunal Regional federal 

da 1º Região anulou/reformou a sentença, conforme se observa às fls. 

113/114, determinando a baixa dos autos a este Juízo para a adoção das 

providencias determinadas.

 Assim, DEFIRO a manifestação de fls. 135vº e, para tanto, CHAMO O 

FEITO À ORDEM, uma vez que por um equívoco, foi recebido o pedido de 

cumprimento de sentença.

Determino a citação do requerido para apresentar por escrito, 

contestação, no prazo de 15 dias.

Determino ainda, que seja alterada a capa dos autos a fim de que 

permaneça como procedimento ordinário/procedimento de conhecimento.

CUMPRA-SE

 Juara, 06 de agosto de 2018.

 ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 - Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43993 Nr: 1103-88.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teodoro Rodrigues de Souza, Fernando do Nascimento 

Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Lopes Augusto - 
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OAB:SP/ 239.766

 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.: 8683 Nr: 287-24.2003.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 128/129, determinando a efetivação 

do bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na 

memória de calculo de fls. 130-v. Para tanto, determino:a) Junte-se aos 

autos cópia da operação;b) Efetivado o bloqueio com sucesso, 

independentemente do valor, lavre-se o termo de penhora com a 

transferência do valor obtido na conta única. Em caso contrário, diga o 

exequente em 05 dias;c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua 

transferência para a Conta Única, determino que seja imediatamente 

comunicado, via malote digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos 

termos do art. 7°, § 1°, da Resolução n° 015/2012/TP;d) Após, intimem-se o 

executado, que poderão apresentar impugnação (art. 854, § 3º do CPC).e) 

Apresentada impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o exequente 

no prazo de 05 dias.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 58039 Nr: 511-10.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. T. Frizon Madeiras- ME, Noely Terezinha 

Ruffato Frizon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O, Sandro Martinho Tiegs - OAB:8423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Intime-se a parte Autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção da ação sem resolução do 

mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso III, c.c. o § 1º, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56757 Nr: 2965-94.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Mara dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O, Sandro Martinho Tiegs - OAB:8423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Intime-se a parte Exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção da ação sem resolução do 

mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso III, c.c. o § 1º, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 6457 Nr: 184-51.2002.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Beltrão - Ind. e Comércio Ltda, Itacy 

Brocado, Espedito Betiato, Ivo Betiato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O, Sandro Martinho Tiegs - OAB:8423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Intime-se a parte Exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção da ação sem resolução do 

mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso III, c.c. o § 1º, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41148 Nr: 1587-40.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 Intimar o patrono da parte autora para juntar aos autos comprovante de 

complementação da diligência, conforme solicitado pelo Sr. Oficial de 

Justiça às fl.105, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55774 Nr: 1993-27.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - Coop. de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Juruena Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Miranda Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Jose Franco - OAB:6188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo da suspensão. Assim promovo 

vistas ao patrono da parte exequente, para requerer o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56572 Nr: 2772-79.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB&FL, CB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O, Sandro Martinho Tiegs - OAB:8423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Tendo em vista que a parte executada, apesar de citada não pagou a 

dívida ou adotou outra postura equivalente prevista em lei, resultando no 

inadimplemento da dívida, bem como o fato de o dinheiro preceder à ordem 

legal elencada no art. 11, da Lei 6.830/80, entendo que o pedido de 

bloqueio de numerário em conta bancária pelo sistema BacenJud deve ser 

deferido.

Isto porque além de não ferir a ordem de gradação legal, não ofende o 

princípio da menor gravosidade à parte executada (art. 805, do CPC). 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou, inclusive, que para 

se lançar mão do sistema BacenJud é dispensável o esgotamento dos 

meios para a localização de bens do devedor. Neste sentido: STJ - RESP 

1009363, 200702792863/BA, Primeira Turma, Rel. Francisco Falcão, DJ 

16/04/2008; STJ - AgRg no REsp 1186797/PR. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2010/0056011-3 RELATOR(A) MINISTRO BENEDITO 

GONÇALVES – PRIMEIRA TURMA – DATA DO JULGAMENTO 28/09/2010 – 

PUBLICAÇÃO/FONTE DJE 07/10/2010.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud de fls. 159, determinando a efetivação do bloqueio nas contas 

da parte executada, no montante indicado na memória de cálculo de f. 

159-V. Para tanto, determino:

a) Junte-se aos autos cópia da operação;

b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do valor, 

lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na conta 

única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias;
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c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a 

Conta Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote 

digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, 

da Resolução n° 015/2012/TP;

d) Após, intimem-se o executado, que poderão apresentar embargos em 

30 dias (art. 16 da LEF);

e) Apresentados os embargos, certifique-se, intimando o exequente para 

se manifestar em igual prazo (art. 17 da LEF). Não havendo embargos, 

certifique-se e diga o exequente no prazo de 05 (cinco) dias.

f) Em caso de bloqueio positivo, proceda-se conforme determinado pelo 

CNJ no Provimento n. 68 de 3 de maio de 2018.

Cumpra-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010498-94.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010498-94.2014.8.11.0018 

REQUERENTE: SEBASTIAO PEREIRA DE QUEIROZ REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Diante do pagamento do valor da condenação, que já fora 

levantado pelo exequente por meio de alvará, DECLARO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, e ao 

final, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no 

identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES 

- Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-71.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IDERCI JOSE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO)

BRUNO RICARDO BARELA IORI OAB - MT0018438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000197-71.2018.8.11.0018 REQUERENTE: IDERCI JOSE MARTINS 

REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO acostado em ID: 14307052 dos autos, o qual, é 

TEMPESTIVO; 2. DEFIRO os beneficios da justiça gratuita e uma vez 

presentes os requisitos de admissibilidade (interesse, legitimidade e 

adequação) impõe-se o recebimento do presente recurso, porém, 

SOMENTE NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no art. 

43 da Lei n.º 9.099/95, eis que consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais. 3. Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal desta Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-52.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 18/09/2018 10:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-37.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 18/09/2018 09:40 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-19.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010158-19.2015.8.11.0018 REQUERENTE: PIOVEZAN DE SOUZA & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: VIVO S.A. DECISÃO Recebo os embargos à 

execução no efeito meramente devolutivo, nos termos do artigo 919, caput 

do CPC, porquanto não se vislumbra a incidência das hipóteses de 

suspensão. INTIME-SE a parte embargada/exequente para apresentar 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 920, I do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 93496 Nr: 3446-81.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joseane Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA BATISTA - 

OAB:24433/O

 I – Declaro encerrada a instrução probatória. II - Dê-se vista dos autos ao 

Advogado dativo para apresentação das alegações escritas no prazo 

legal. III – Após, concluso para sentença. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 64769 Nr: 2048-07.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvacir Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 CÓD. 64769

Vistos.

Considerando o teor do ofício retro, informando a participação da 

Promotora de Justiça, no curso jurídico na Capital nos dias 16 e 17 de 

agosto do corrente ano, redesigno a audiência outrora marcada para o dia 

28 de março de 2019, às 15h00.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Juara/MT, 16 de agosto de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 60683 Nr: 3301-64.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denner Adriano Severiano Vasque, Wellington 

Sebastião Costa, José Valter Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A, 

Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 CÓD. 60683

Vistos.

Considerando o teor do ofício retro, informando a participação da 

Promotora de Justiça, no curso jurídico na Capital nos dias 16 e 17 de 

agosto do corrente ano, redesigno a audiência outrora marcada para o dia 

28 de março de 2019, às 16h30min.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Juara/MT, 16 de agosto de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 86582 Nr: 5561-12.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788, Toni Fernandes Sanches - OAB:19529

 CÓD. 86582

Vistos.

Considerando o teor do ofício retro, informando a participação da 

Promotora de Justiça em curso jurídico na Capital nos dias 16 e 17 de 

agosto do corrente ano, redesigno a audiência outrora marcada para o dia 

02 de abril de 2019, às 14h00.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Juara/MT, 16 de agosto de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 81341 Nr: 2647-72.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilson Junior de Melo, Edivaldo José de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anacleto Giraldelli Bezerra - 

OAB:23216, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:MT/11987, Leandro 

Facchin Rocha - OAB:22166-O MT, Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Vistos em correição

Considerando que a audiência designada anteriormente não se realizou 

(ref. 55), redesigno a solenidade para o dia 30 de agosto de 2018, às 

17h30min.

Intimem-se as testemunhas para que compareçam a audiência acima 

designada, devendo constar no mandado, dia, hora e local.

Intime-se a defesa dos denunciados para manifestar acerca da devolução 

da carta precatória de ref. 71.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se os réus.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001167-84.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIO ROMANINI NETO (AUTOR)

ELEONORA ANTUNES TEIXEIRA ROMANINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DELCARO (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Juína Primeira Vara 

Cível Processo n.: 1001167-84.2017.8.11.0025 Requerentes: Victorio 

Romanini Neto e Eleonora Antunes Teixeira Romanin Requerido: José 

Delcaro Vistos, etc. Victorio Romanini Neto e Eleonora Antunes Teixeira 

Romanin, ajuizaram ação constitutivo-negativa de relação obrigacional, 

com pedido de indenização em perdas e danos, em face de José Delcaro, 

assinalando, em síntese, terem ajustado com o demandado a compra e 

venda de um imóvel rural, descrito no instrumento contratual como sendo 

“Fazenda Vale do Rio Verde – Parte 01”, com área de 1.319,5785 

hectares (matricula imobiliária n° 8.771) e “Fazenda Vale do Rio Verde – 

Parte 02”, com área de 1.523,3662 hectares (matrícula imobiliária n° 

8.769), posteriormente esclarecendo, por meio de emenda à inicial, que a 

denominação correta das áreas alienadas seria ‘Fazenda Vale do Rio 

Vermelho’, partes 01 e 02, todas alienadas no ato signatado em 30 de abril 

de 2015. Verberam que na referida avença, restou ajustada cláusula 

específica, na qual convencionou-se o abatimento do valor total da coisa 

alienada, para descontar do preço, a importância equivalente ao ativo 

florestal contido na área, estabelecendo-se, como parte do pagamento, a 

cessão do direito de exploração econômica do referido ativo florestal 

(manejo sustentável), aos alienantes, pelo prazo de 6 anos (30 de abril de 

2015 à 30 de dezembro de 2021). Aduzem, em fechamento, que iniciado o 

procedimento administrativo para obtenção da autorização para a 

realização da atividade extrativista, após meio ano de tramitação, o réu, 

usando de subterfúgios e argumentos vazios, decidiu não mais assinar os 

requerimentos, apresentar os documentos, enfim, cumprir sua parte na 

execução desta cláusula contratual em específico, primeiramente 

assinalando, laconicamente, que não teria obrigação de ficar sustentando 

o procedimento administrativo de manejo florestal para outrem, e a 

posteriori, sob o argumento de que teriam os demandantes incorrido em 

falta contratual por não viabilizarem servidão de passagem sobre 

propriedade de terceiro, a qual teria sido prometida no contrato. Sob essas 

assertivas e assinalando que a recusa do requerido acarreta persistentes 

e contínuos prejuízos, tanto de ordem econômica, como moral, pelo 

desgaste sofrido com a frustração da exploração florestal, pedem a 

condenação do demandado na indenização pelas perdas e danos, que 

estimam e R$ 4.531.692,60 (quatro milhões, quinhentos e trinta e um mil, 

seiscentos e dois reais, e sessenta centavos), porque seria essa a 

potencialidade de exploração da área sujeita ao manejo sustentável 

(1.716,8364 hectares, somadas as três matrículas dos imóveis rurais 

alienados). Em sede provisória, requerem o que alcunham de “tutela 
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cautelar de direito real”, consistente na indisponibilização dos imóveis 

Fazenda Vale do Rio Vermelho – Parte 01 com área de 1.319,5785 

hectares, devidamente inscrita na matrícula imobiliária sob n° 8.771; 

Fazenda Vale do Rio Vermelho - Parte 02 com área de 1.523,3662 

hectares, devidamente inscrita na matrícula imobiliária sob n° 8.769; 

Fazenda Vale do Rio Vermelho – Parte 01 com área de 616,8202 hectares, 

devidamente inscrita na matrícula imobiliária sob n° 8.773, no sentido de 

impedir a alienação, gravame, ou qualquer medida que obste a retomada 

ou utilização dos bens, em caso de procedência da demanda, 

requestando, ainda, a imposição de obrigação de fazer, no sentido de 

cominar ao autor o dever de preservação, proteção e zelo da área 

florestal relativa ao manejo florestal, especificada no contrato de 

arrendamento para exploração florestal, firmado entre as partes em aditivo 

à avença principal. Resumida a matéria sujeita à cognição sumária, porque 

pretendida a concessão de medida de urgência, gravada pela 

provisoriedade, estreita-se a análise ao juízo de prelibação, limitado à 

verificação sobre a existência ou não dos requisitos genéricos das tutelas 

de urgência definidos no art. 300 do NCPC, ou seja, plausibilidade do 

direito invocado e perigo de lesão grave ou de difícil reparação que 

possam decorrer da não proteção desse aludido direito. Da perfunctória 

análise da peça exordial, extrai-se que a pretensão de urgência se prende 

a dois únicos fatores: a preservação contra terceiros dos direitos de 

exploração econômica da área, reclamados pelos autores; a imposição da 

obrigação de conservação da área negociada entre as partes para o 

exercício do manejo florestal. Fixada essa ideia inicial, a mim se apresenta 

essencial realizar um decote na apreciação dos distintos pedidos 

verbalizados em sede interinal, uma vez que apesar de aparentemente 

próximos e correlatos, da análise de toda argumentação exordial, a 

conclusão que se extrai é a de que, ao menos quanto a continuação do 

contrato de arrendamento, firmado como pacto acessório ao contrato 

principal, não trataram os autores de explicitar, de modo claro, qual é, 

concretamente, o objeto de sua pretensão. Refiro-me ao fato de terem os 

autores afirmado de modo categórico na peça de ingresso que a omissão 

do requerido em autorizar/assinar os documentos necessários à 

expedição da licença de exploração ambiental, teria resultado na 

impossibilidade da continuidade do contrato de arrendamento entabulado, 

para execução do projeto de manejo sustentável, mas, em sede 

provisória, pretendem a imposição de obrigação de fazer ao requerido, no 

sentido de conservar, zelar, proteger a área do manejo, o que caracteriza, 

a priori, uma contradição em termos. Ora, ou bem está resolvido o contrato 

de arrendamento, impossibilitado o manejo e tudo se tratará no âmbito de 

perdas e danos, ou bem se deseja a imposição de obrigações 

cominatórias ao requerido, que possibilitem a execução dessa parcela da 

avença original. Não faz sentido e nem lógica pretenderem os autores a 

resolução da cláusula em perdas e danos e, ao mesmo tempo, a 

conservação da coisa, in natura, para excussão da obrigação de fazer 

entabulada. Diga-se, a mais: se o contrato está resolvido quanto ao 

manejo do ativo florestal, não existe razão aos autores quererem proteger 

a área exatamente destinada a isso; se o contrato não se resolveu (e ele 

não se resolveu, ainda, porque a resolução ou é bilateral ou demanda 

pronunciamento judicial), então não há necessidade alguma de se impor ao 

requerido um dever que, diante da posse direta decorrente do 

arrendamento, os próprios autores podem exercer. Sendo assim, ao 

menos quanto à obrigação de fazer é completamente esvaziada de 

plausibilidade a pretensão antecipatória. Doutro modo, quanto ao pedido de 

proteção ao interesse das partes contraentes e de terceiros, ante ao litígio 

contratual, se-me parece que a razão acompanha os demandantes. Ainda 

que haja uma evidente zona cinzenta a reclamar elucidação pela cognição 

exauriente no que toca à questão atinente à verdadeira extensão, vertical 

e horizontal, dos direitos e deveres acessórios ajustados no contrato 

objeto da contenda, especialmente no que tange às prestações e 

contraprestações que tangenciavam ao objeto principal da compra e 

venda, no respeitante à exploração da área de manejo florestal pelos 

autores, mediante a efetiva colaboração do promitente comprador da área, 

hoje proprietário dos imóveis que aparelham o contrato em litígio, não 

existem maiores controvérsias ou dúvidas. Vale dizer: se havia ou não a 

obrigação de constituição da servidão de passagem reclamada pelo 

comprador; se a área explorável era mesmo a deduzida na inicial; se as 

madeiras e o direito de exploração alcançariam mesmo as cifras 

milionárias citadas na inicial, isso tudo é questão afeta ao mérito e 

demanda dilação probatória, mas não há dificuldades em se antever que o 

requerido, ao adquirir as áreas, se comprometeu, não por mera 

passividade, mas de modo ativo, colaborativo, a facultar aos alienantes a 

exploração do manejo florestal, com exclusividade, pelo período ajustado 

na avença. Desse modo, havendo indícios robustos de que essa 

colaboração inexiste até o presente momento e de que o direito dos 

autores sobre a área (quanto ao manejo sustentável) é ainda vigente, se 

mostra possível e até recomendável a concessão da medida de urgência, 

ainda que em menor extensão do que a pretendida. Em verdade, quanto à 

pretensão de tornar indisponível o exercício integral do direito de 

propriedade pelo requerido, não há plausibilidade e nem fumaça de bom 

direito, porque desarrazoada e desproporcional a medida, que a pretexto 

de discutir cláusula acessória de contrato de compra e venda, pretende 

tolher do legitimo proprietário uma das faculdades essenciais da 

propriedade, quando, inclusive, não há, nem mesmo no pedido principal, 

qualquer pretensão de retomada da coisa, desfazimento da venda ou algo 

similar. Modo outro, é perfeitamente possível, ante ao poder de cautela 

jurisdicional, impor ao proprietário restrições ao uso/gozo/disposição da 

coisa imóvel, diante da possibilidade desses direitos, se exercidos de 

modo abusivo, frustrarem a justa expectativa dos requerentes, quanto aos 

frutos econômicos da exploração florestal por eles desejada. Sobre o 

tema: “AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NA MATRÍCULA 

IMOBILIÁRIA – POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – 

ART. 798 DO CPC/1973 – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE RELAÇÃO CONTRATUAL QUE ENVOLVE 

A TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO DOS IMÓVEIS – MEDIDA 

ACAUTELATÓRIA CONCEDIDA PARCIALMENTE QUE VISA RESGUARDAR 

INTERESSES DA AUTORA E DE TERCEIROS INTERESSADOS NÃO 

IMPORTANDO EM RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE – 

AVERBAÇÃO QUE NÃO LIMITA A FACULDADE DE DISPOSIÇÃO DO 

IMÓVEL – AMPARO NO ART. 167, II, DA LEI 6.015/1973 – PRECEDENTES 

DESSA CÂMARA E DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Importante mencionar, nessa toada, que a medida 

assecuratória deferida não se confunde com o arresto - pois não visa a 

indisponibilidade dos imóveis - e, tampouco, com a averbação premonitória 

prevista no art. 615-A do Código de Processo Civil de 1973 – que se 

refere à anotação da existência de processos em fase executiva. Tal 

ordem se dá para conhecimento de terceiros que, em face da natureza do 

projeto, já houvessem ou viessem a adquirir imóvel no conjunto 

habitacional ali proposto à construção futura. Na realidade, ela poderia ser 

determinada até mesmo de ofício, pois, nos termos do art. 798 do então 

vigente Código de Processo Civil, o Magistrado pode se utilizar de seu 

poder geral de cautela, quando houver o fundado receio de que uma 

parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão de difícil 

reparação. Tal previsão é desdobramento do direito de ação, mais 

precisamente do direito a uma tutela jurisdicional efetiva e adequada, 

independentemente de eventual lacuna legislativa a respeito do 

instrumento necessário à defesa do direito das partes. A respeito, é 

bastante elucidativa a doutrina de ARRUDA ALVIM: “1. Poder geral de 

cautela. O legislador não lograria êxito na empreitada de prever, 

abstratamente, todas as situações de perigo concebíveis, erigindo remédio 

específico para combatê-las. Embora o Capítulo II – Dos Procedimentos 

Cautelares Específicos – do Livro III, seja pródigo na instituição de 

remédios típicos, em alguns casos até sobrepostos – por exemplo, o 

arresto e o arrolamento de bens – a disciplina não se revela exaustiva. Por 

essa razão, instituiu uma cláusula geral no art. 798 do Código de Processo 

Civil de 1973. Firmado no art. 798, o órgão judiciário, obedecendo aos 

pressupostos nele prescritos, poderá conceder medidas cautelares 

atípicas, inominadas ou inespecíficas. Já ao tempo do CPC/39 galgou 

notável importância a sustação de protesto. Lícito recordar, nesse âmbito: 

(a) a anotação preventiva da demanda; (b) o antigo arrolamento de bens, 

que se limitava a inventariar os bens litigiosos e a impor selos, 

extremando-os de congêneres, sem realizar qualquer constrição, ao 

contrário da figura atual (art. 855).” Conforme se vê, é perfeitamente 

possível a anotação preventiva da demanda, de modo cautelar e mesmo 

na fase de conhecimento, quando a medida se revelar necessária a uma 

prestação jurisdicional efetiva e adequada ao caso concreto” (TJ/PR, 

Agravo De Instrumento nº 1.505.297-4, Rel. conv: Juiz Fabian 

Schweitzer). Por tudo isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória de 

urgência requestada para determinar a anotação nas matrículas dos 

imóveis objeto da discussão judicial (Fazendas Rio Vermelho, partes 01 e 

02, distribuídos em três matriculas imobiliárias diversas), sobre a 

existência do presente litígio, sua extensão e valores, precatando o 

interesse dos autores e de terceiros que eventualmente venham a 
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contratar com o requerido, inclusive quanto a eventuais direitos de 

preferência sobre a área litigiosa, devendo ser expedido ao CRI 

competente para os respectivos registros e anotações. Rejeito o pedido 

antecipatório de caráter cominatório. Estando a inicial em termos – ainda 

que o valor da causa deva sim ser alterado, de ofício nos termos do art. 

292,§3º do NCPC, porque o montante atribuído à causa inicialmente 

equivalia somente aos danos materiais alegados e não ao de ordem moral 

quantificados na emenda à inicial, razão porque a causa passa a ser 

valorada em R$ 4.731.692,60, devendo ser recolhidas as custas 

complementares sobre tal montante – se houverem -, com fulcro no 

disposto no artigo 334 do mesmo Codex, RECEBO a petição inicial e ante a 

manifestação expressa dos autores sobre o interesse na realização de 

audiência de autocomposição, DETERMINO a remessa do presente feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC) desta comarca, para 

designação e realização de audiência de conciliação, nos termos do artigo 

334, caput, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a 

intimação da requerente e a citação do requerido, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência designada 

(art. 695, § 2º do CPC). Consigne-se que não havendo autocomposição, 

sai o réu intimado a oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia 

(art. 344, CPC). 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 da parte autora 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 CPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juína/MT, 9 de 

junho de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001044-86.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR AGUERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEUZA SOUZA ESTRELA OAB - PR46917 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO FRANCISCO SCHMIDT (RÉU)

JAQUELINE SANTOS SCHMIDT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT0001792S (ADVOGADO)

ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO OAB - MT18850/O 

(ADVOGADO)

 

CERTIFICO QUE ESTES AUTOS FORAM REDISTRIBUÍDOS FISICAMENTE 

PARA A 1ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA SOB O CÓDIGO 139755.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001044-86.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR AGUERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEUZA SOUZA ESTRELA OAB - PR46917 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO FRANCISCO SCHMIDT (RÉU)

JAQUELINE SANTOS SCHMIDT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT0001792S (ADVOGADO)

ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO OAB - MT18850/O 

(ADVOGADO)

 

CERTIFICO QUE ESTES AUTOS FORAM REDISTRIBUÍDOS FISICAMENTE 

PARA A 1ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA SOB O CÓDIGO 139755.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000294-50.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI KELLER (REQUERENTE)

M. E. K. A. (REQUERENTE)

P. G. K. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL AGUSTINI (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

DOUGLAS AGUSTINI (HERDEIRO)

MARLON JULIANO AGUSTINI (HERDEIRO)

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

 

Intimar os coherdeiros na pessoa de seu advogado para manifestarem 

acerca da decisão id. 13342348, penúltimo parágrafo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81968 Nr: 1723-16.2011.811.0025

 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: COMÉRCIO DE CARNES FORTEBOI LTDA - ME, HELCIO 

ANTONIO NALESSO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT, 

LEANDRO FÉLIX PEREIRA - OAB:OAB/MT 12.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO OFÍCIO JUNTADO À FL. 

2.371.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 84017 Nr: 4381-13.2011.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE CARNES FORTEBOI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - 

OAB:8195, FLÁVIO LOPES FERRAZ - OAB:OAB/SP 148.100, Julierme 

Romero - OAB:6240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT, 

FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - OAB:11441, LEANDRO FÉLIX 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 12.673

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 68/69.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 97185 Nr: 5660-63.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEIO COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 22.870-O

 INTIME-SE O(A) CAUSÍDICO(A) DR(A). JESSICA RODRIGUES DE SOUZA 

ACERCA DA NOMEAÇÃO COMO CURADOR(A) ESPECIAL DA PARTE 

REQUERIDA, BEM COMO PARA REQUERER O QUE FOR DE DIREITO, NO 

PRAZO LEGAL, NOS TERMOS DO DESPACHO DE FL. 32: "V I S T O S. 

Consoante se verifica às fls. 27, foi nomeado como curador para 

apresentar defesa em favor do executado o Dr. Joas Dos Santos 

Nascimento, o qual foi intimado e não manifestou-se quanto a nomeação 

ora referida, deixando assim decorrer “in albis” o prazo para se 
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manifestar. Sendo assim, destituo o dativo , excluindo-o da lista de 

defensores dativos habilitados a atuar segundo o múnus público dativo, e 

nomeio para realização de toda defesa técnica necessária, a Dr. Jessica 

Rodrigues de Souza, OAB n° 22870/O, Fixo em favor da causídica ora 

designada o montante de 3 URH, em conformidade com a tabela da Ordem 

dos Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do 

Provimento nº. 09/2007-CGJ. Intime-se a curadora para dizer se aceita o 

encargo, caso em que, aceitando, deverá oferecer defesa cabível."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 101891 Nr: 2843-89.2014.811.0025

 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: LOURDES NUNES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY JOSÉ LUI, EDSON DE FREITAS 

FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Mandado de fls. 102 foi expedido conforme as 

informações prestadas pela parte autora. Assim, considerando que a 

petição foi protocolada posterior a confecção do mandado e que o AR da 

carta de citação expedida às fls. 101 ainda não aportou aos autos, 

impulsiono o presente feito ao escaninho correspondente até o retorno do 

referido AR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 94215 Nr: 2419-81.2013.811.0025

 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: PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, SERASA, VITOR 

PAULO GAUDENCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NEVES ORMONDE 

FERNANDES DE AVELAR - OAB:17.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, LUCIMARA RODRIGUES 

CORDEIRO TAVARES - OAB:OAB/MT 3.961, SONIA BISPO GOLO - 

OAB:20.634/0

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO JUNTADA ÀS 

FLS. 193/194.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 90828 Nr: 5177-67.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA GARDIM - OAB:MT/ 

19479/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 17.249

 INTIME-SE O(A) CAUSÍDICO(A) DR(A). NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA ACERCA DA NOMEAÇÃO COMO CURADOR(A) ESPECIAL DA 

PARTE REQUERIDA, BEM COMO PARA REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL, NOS TERMOS DO DESPACHO DE FL. 25: "V I 

S T O S. Consoante se verifica às fls. 19, foi nomeada como curadora 

para apresentar defesa em favor da executada o Dr. Janaina Serafini, a 

qual foi intimada e não manifestou-se quanto a nomeação ora referida, 

deixando assim decorrer “in albis” o prazo para se manifestar. Sendo 

assim, destituo a dativa , excluindo-a da lista de defensores dativos 

habilitados a atuar segundo o múnus público dativo, e nomeio para 

realização de toda defesa técnica necessária, a Dr. Nathalia Fernanda de 

Almeida, OAB n° 17249/O, Fixo em favor da causídica ora designada o 

montante de 3 URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento 

nº. 09/2007-CGJ. Intime-se a curadora para dizer se aceita o encargo, 

caso em que, aceitando, deverá oferecer defesa cabível."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 84478 Nr: 4887-86.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELIR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA GARDIM - OAB:MT/ 

19479/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA GABRIELLY GOMES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 24.863/O

 INTIME-SE O(A) CAUSÍDICO(A) DR(A). LAURA GABRIELLY GOMES 

GONÇALVES ACERCA DA NOMEAÇÃO COMO CURADOR(A) ESPECIAL 

DA PARTE REQUERIDA, BEM COMO PARA REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL, NOS TERMOS DO DESPACHO DE FL. 33: "V I 

S T O S. Consoante se verifica às fls. 27, foi nomeada como curadora 

para apresentar defesa em favor da executada o Dr. Janaina Serafini, a 

qual foi intimada e não manifestou-se quanto a nomeação ora referida, 

deixando assim decorrer “in albis” o prazo para se manifestar. Sendo 

assim, destituo a dativa , excluindo-a da lista de defensores dativos 

habilitados a atuar segundo o múnus público dativo, e nomeio para 

realização de toda defesa técnica necessária, a Dr. Laura Gabrielly 

Gomes Gonçalves, OAB n° 24863/O, Fixo em favor da causídica ora 

designada o montante de 3 URH, em conformidade com a tabela da Ordem 

dos Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do 

Provimento nº. 09/2007-CGJ. Intime-se a curadora para dizer se aceita o 

encargo, caso em que, aceitando, deverá oferecer defesa cabível."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111494 Nr: 3323-33.2015.811.0025

 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: GUSTAVO RODRIGUES PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA FLS. 83/85: "V I S T O S, Trata-se de ação de 

restabelecimento de auxílio-acidente c.c. conversão em aposentadoria por 

invalidez proposta por Gustavo Rodrigues Paz em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, aduzindo, em síntese, que sofreu 

acidente de trabalho, no qual fraturou a coluna cervical e teve trauma 

intracraniano e, por se encontrar impossibilitado de exercer atividades 

laborais, faz jus ao restabelecimento do auxílio-acidente com posterior 

conversão para aposentadoria por invalidez. [...] Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, por não ter demonstrado a 

incapacidade total transitória ou permanente para o trabalho, nos termos 

do art. 42 da Lei Federal n. 8.213/91. Condeno o autor ao pagamento de 

custas e honorários, mantendo suspensa a sua exigibilidade nos termos 

do art. 98, §3º, do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE o feito, com 

as anotações de praxe."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93650 Nr: 1794-47.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGDO, ALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, DOUGLAS MARCEL DE BARROS - OAB:17815/MT
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 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO OFÍCIO JUNTADO À FL. 

136.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81583 Nr: 1248-60.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. FERREIRA - ME, LUCIANO ALVES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT 6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS CORRESPONDÊNCIAS - 

AR NEGATIVOS - JUNTADAS ÀS FLS. 93-V E 94-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53950 Nr: 5742-36.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF, FR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96591 Nr: 5034-44.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO FL. 125: "V I S T O S, Pretende o exequente a habilitação da 

viúva Gabriela Rodrigues da Silva, como sucessora processual do polo 

passivo ou, alternativamente, sejam habilitadas a meeira e a herdeira 

Claudineia Rodrigues para que indiquem a qualificação dos demais 

herdeiros, em observância ao princípio da cooperação previsto no novo 

regramento processual (art. 6º, CPC) e, em caso de desacolhimento dos 

pedidos anteriores, pugna pela suspensão do feito pelo prazo de 6 meses 

para angariar informações sobre os demais herdeiros. Com efeito, diante 

da morte do executado, imprescindível a suspensão do processo até a 

citação dos herdeiros para que se habilitem e o substituam, conforme 

preconizam os arts. 110 e 313 do CPC. In casu, a legitimação para 

representar o polo passivo em juízo é do espólio do executado José 

Nunes da Silva, se existente inventário (art. 75, VII, CPC), ou dos 

sucessores, nas hipóteses de não abertura do inventário. A par disso, a 

regra contida nos parágrafos 1º e 2º do art. 313 é clara ao dispor que é 

ônus do autor indicar os sucessores em caso de falecimento da parte ré, 

razão porque indefiro o pedido de citação da meeira e de uma das filhas 

do executado. Indefiro ainda o pedido de suspensão do feito, uma vez que 

os autos se encontram estagnados nada menos que dois anos 

aguardando a indicação e habilitação dos sucessores do devedor. 

Intime-se o autor para providenciar a habilitação de todos os herdeiros do 

devedor, em 30 dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 91980 Nr: 6441-22.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO MORAES DE OLIVEIRA, 

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 6441-22.2012.811.0025 (Cód. 91980)EXEQUENTE: Cooperativa 

de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena 

EXECUTADO: Marcos Antonio Moraes de OliveiraEXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIALVISTOS[...]Sendo assim, não localizados valores 

pecuniários suficientes para garantia da execução, retorna ao credor a 

disponibilidade e a responsabilidade pela localização de bens 

expropriáveis do devedor.Neste sentido, ante o largo tempo de tramitação 

processual e que as diligências promovidas no intuito de encontrar bens 

de propriedade dos executados restaram infrutíferas, parece-me que se 

acham satisfeitas as condições e requisitos para realização de pesquisas 

de bens por meio do sistema de consulta de dados denominado 

INFOJUD.Portanto, nos termos do artigo 1.018, § 1º, do Novo Código de 

Processo Civil, REFORMO a decisão agravada, deferindo o pedido 

formulado pelo exequente para realização de pesquisa eletrônica, por 

parte do juízo, a fim de localizar bens móveis/imóveis em nome dos 

devedores que possam estar registrados no sistema de consulta de 

dados denominado INFOJUD.Realizada a pesquisa nos sistemas INFOJUD, 

dê-se vistas ao exequente.Oficie-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso informando a presente decisão.Às providências.Juína/MT, 17 

de agosto de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57141 Nr: 3427-98.2010.811.0025

 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: ANA LUCIA VARGAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM LÚCIA E SILVA PRADO 

- OAB:5289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA FLS. 202/204: "VISTOS. Cuida-se de ação previdenciária para 

concessão de pensão por morte, em fase de cumprimento de sentença. 

Conforme se infere dos autos, a sentença prolatada às fls. 102/106, foi 

modificada em sede recursal (fl. 168/174), determinando-se que o cálculo 

da correção monetária do débito e os juros moratórios incidam a partir da 

citação, com a utilização dos índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei nº 9.494, de 

10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de 

junho de 2009, que seja promovido o desconto do valor a receber das 

parcelas concedidas em sede de antecipação de tutela e, por fim, a 

exclusão da multa coercitiva aplicada. [...] Desse modo, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada pelo INSS, somente para determinar que seja retificado o 

cálculo no que se refere aos honorários sucumbenciais fixados, nos 

moldes da fundamentação supra. Em vista da sucumbência recíproca, 

condeno as partes ao pagamento de custas e despesas processuais na 

proporção de 50%, para cada. Fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor da diferença apontada, os quais deverão ser rateados entre 

as partes, na mesma proporção do pagamento das custas. Procedida a 

retificação do cálculo, e transitada em julgado essa decisão, expeça-se 

RPV, discriminando o valor devido à embargada e outra em favor dos 

patronos, em relação aos honorários."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 100119 Nr: 1439-03.2014.811.0025

 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: GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA, MARCELO GHERMAND DE QUEIROZ, CARLOS IVAN MULLER 

CORACINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERGAMASCHI & CIA LTDA., COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:OAB/SP 210.738, BRUNO GARCIA PERES - OAB:OAB/MT 14.280-B, 

PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP, RAFAEL NEPOMUCENO 

DE ASSIS - OAB:OAB/MT 12.093-B, RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:OAB/MT 11.858-A

 Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

inicial, para:(i)condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento dos 

danos morais experimentados pelo motorista do caminhão abalroado pelo 

veículo da primeira demandada, no montante de R$ 15.000,00, incidindo 

juros de mora de 1% a.m. desde o evento danoso e correção monetária 

pelo INPC, a partir da fixação da indenização, ex vi do entendimento 

sufragado pelo STJ no REsp nº 1.132.866/SP, relator para o acórdão o 

Ministro Sidnei Beneti;(ii)condenar, ainda, os demandados, também 

solidariamente e nos limites da apólice de seguro – quanto à seguradora -, 

ao pagamento de danos emergentes da seguinte forma: R$ 2.774,39 em 

favor da 1ª requerente; R$ 2.777,75 em favor de Carlos Coracini; e R$ 

2.301,06 em favor de Marcelo Guermand de Queiroz, todos com juros de 

mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPV incidentes desde a 

ocorrência do evento danoso;Rejeito as demais pretensões.Como 

consequência da sucumbência processual recíproca, custas e honorários 

advocatícios devem ser rateados entre as partes, da seguinte maneira: 

40% das custas pelos autores e 60% pelas demandadas, e a verba 

sucumbencial, arbitrada em 10% sobre o valor do proveito econômico 

pretendido, repartida na fração inversa do ônus de custeio das despesas 

processuais, i.e., 60% da verba honorária em favor do escritório que 

patrocinou a ação dos autores, e 40% da verba honorária, rateada por 

dois, aos causídicos que atuaram nos interesses das requeridas.Havendo 

trânsito em julgado, certifique-se e aguarde-se eventual pedido de 

cumprimento de sentença, pelo prazo de seis meses, remetendo ao 

arquivo se silentes as partes.P.I.C.Juína/MT, 17 de agosto de 2018. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119008 Nr: 859-02.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PLANILHA ATUALIZADA 

DO DÉBITO APRESENTADA PELO DEPARTAMENTO AUXILIAR DA 

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ÀS FLS. 45/46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 108611 Nr: 1854-49.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PLANILHA ATUALIZADA 

DO DÉBITO APRESENTADA PELO DEPARTAMENTO AUXILIAR DA 

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ÀS FLS. 62/63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 112071 Nr: 3620-40.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PLANILHA ATUALIZADA 

DO DÉBITO APRESENTADA PELO DEPARTAMENTO AUXILIAR DA 

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ÀS FLS. 39/40.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54804 Nr: 1085-17.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA VENTURA DA SILVA ME, MARILZA 

VENTURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 DECISÃO FLS. 109/110: "VISTOS, Cuida-se de execução fiscal no bojo da 

qual foi determinada a citação editalícia da executada, porque em local 

incerto e não sabido, sendo nomeado curadora judicial a devedora, que no 

desempenho de seu múnus público, aviou exceção de pré-executividade, 

afirmando estar a pretensão fiscal exaurida pela prescrição intercorrente 

supostamente ocorrida, bem como pela nulidade da citação editalícia, 

alegando não ter sido esgotado todos os meios para localizar a devedora. 

[...] Desse modo, rejeito a exceção de executividade alegada pelo 

curadora dativa da ré revel, não havendo que se falar em ônus 

sucumbenciais na exceção quando não houver encerramento da fase 

procedimental, já que se cuida de incidente processual processado nos 

próprios autos. Em prosseguimento, Intime-se o exequente no prazo de 5 

dias para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

feito."

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000337-21.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU JOSE FOCHI (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS FOCHI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIME-SE a Parte autora para recolha o valor da Diligência necessária 

para expedição de Mandado, no prazo de 05 (cinco) dias. JUÍNA, 17 de 

agosto de 2018. FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT 

- CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000497-80.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA ANGELA DE LIMA (AUTOR)

MARIA HELENA DILELE ZANDONADI (AUTOR)

ANA ROSA ALVES RAMOS (AUTOR)

LETICIA DA SILVA (AUTOR)

MARCIA JANSEN DE ALMEIDA (AUTOR)

ADILEUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

ROZENILDA DE BORBA (AUTOR)

PAULA SOUZA SANTOS (AUTOR)

BENONIA DE SOUSA DINIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANDRA LUSSE OAB - MT0017927A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000497-80.2016.8.11.0025 AUTOR: ADILEUZA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, ANA ROSA ALVES RAMOS, BENONIA DE 

SOUSA DINIZ, LETICIA DA SILVA, MARCIA JANSEN DE ALMEIDA, MARIA 

HELENA DILELE ZANDONADI, ROZENILDA DE BORBA, MARILDA ANGELA 

DE LIMA, PAULA SOUZA SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE JUINA DESPACHO 

Vistos, etc. Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do mérito, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem se 

pretendem a produção de outras provas, indicando, em caso positivo, a 

PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena de preclusão. 

Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as partes 

deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa que visa 

concretizar a duração razoável do processo e a economia processual. 

Após, certifique-se e volte-me concluso. Às providências. Juína/MT, 10 de 

janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000024-94.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GARCIA GOMES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000024-94.2016.8.11.0025 AUTOR: MARCIA 

GARCIA GOMES ALVES RÉU: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. 

DESPACHO Vistos, etc. Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do 

mérito, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem se pretendem a produção de outras provas, indicando, em 

caso positivo, a PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena 

de preclusão. Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as 

partes deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa 

que visa concretizar a duração razoável do processo e a economia 

processual. Após, certifique-se e volte-me concluso. Às providências. 

Juína/MT, 10 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000024-94.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GARCIA GOMES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000024-94.2016.8.11.0025 AUTOR: MARCIA 

GARCIA GOMES ALVES RÉU: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. 

DESPACHO Vistos, etc. Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do 

mérito, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem se pretendem a produção de outras provas, indicando, em 

caso positivo, a PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena 

de preclusão. Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as 

partes deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa 

que visa concretizar a duração razoável do processo e a economia 

processual. Após, certifique-se e volte-me concluso. Às providências. 

Juína/MT, 10 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 46821 Nr: 669-83.2009.811.0025

 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: CLEMENTINA BERGAMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NILO BERGAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX DA COSTA SANTOS - 

OAB:349018, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982/MT, RAFAEL 

JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que o advogado peticionou verbalmente requerendo vistas 

dos autos para extração de cópias, devolvo os autos à secretaria e 

concedo carga pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Juína/MT, 15 de agosto de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 38496 Nr: 2393-93.2007.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUCYR SILVA PARADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para, no prazo legal, manifestar o que entender de 

direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 16 de agosto de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 99365 Nr: 779-09.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM INACIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

LEGAL, REQUERER O QUE ENTENDER POR DIREITO, ANTE O RETORNO 

DOS AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 96520 Nr: 4952-13.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MIRANDA, SEBASTIÃO GODOY MIRANDA, 

JAIR SERIGIOLLI, PAULO SALVADOR VENDRAMINI PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, HSBC 

BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT, Armando de Meira Garcia - OAB:52853, Cassemiro 

de Meira Garcia - OAB:42.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7.295/PR, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15688/A, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - OAB:OAB/PR 

22.129

 "Vistos etc. Trata-se de pedido de desarquivamento dos autos para 

aguardar em cartório até que seja realizada a homologação de acordos 

nos moldes das negociações que estão sendo entabuladas entre os 

bancos e os poupadores acerca da correção das aplicações na 

poupança durante os planos econômicos Bresser, Verão e Collor. Ocorre 

que, conforme certidão de fl. 509, os autores não cumpriram com as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 460 de 785



Determinações contidas na Decisão de fls. 438/440, sendo devidamente 

advertidos pela referida decisão que o silencio dos autores acarretaria a 

imediata extinção do processo, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de 

desarquivamento dos autos. Isso porque, noticias de possível 

homologação de acordos em processos em tramite não têm o condão de 

desconstituir a Decisão judicial transitada em julgado.Intime-se o 

advogado, e, após o prazo de 10 dias, arquive-se o feito. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências". Juína/MT, 16 de agosto de 

2018.VICTOR LIMA PINTO COELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 46313 Nr: 630-86.2009.811.0025

 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: NLA, EDYLENE APARECIDA LATOCHESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA SABIA DE CAMPOS 

OKIMOTO - OAB:OAB/RO 3.570, KLINGER NOGUEIRA DA ROCHA - 

OAB:3.724

 "Vistos etc.Defiro o pedido de fl. 102 e determino a suspensão destes 

autos pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

 Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a requerente para manifestar 

o que entender por direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção.Às providências".Juína/MT, 16 de agosto de 2018.VICTOR LIMA 

PINTO COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 43877 Nr: 3028-40.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVIDIO FAGUNDES, DAISE SOARES PEREIRA 

FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 "Vistos etc. Em que pese o pedido de suspensão formulado à fl. 146 sob 

o fundamento da Lei 13.340/2016, o exequente não fez juntar aos autos 

comprovação da renegociação de dívida de crédito rural de que trata a 

referida lei, razão pela qual INDEFIRO o pedido de fl. 146.Ademais, 

considerando que a presente ação se encontra paralisada por inércia do 

exequente, DETERMINO a intimação do credor/exequente, para promover o 

andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, 

conforme preceitua o art. 317, do Novo Código de Processo Civil.Ressalto 

que eventual providência requerida pela parte credora deverá ser efetiva 

e apta ao prosseguimento regular da ação, não sendo suficiente para este 

fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de 

suspensão.Não sendo realizadas providências efetivas, o Gestor 

certificará nos autos e fará os autos conclusos. Cumpra-se.Às 

providências".Juína/MT, 16 de agosto de 2018.VICTOR LIMA PINTO 

COELHOJuiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000115-53.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALNÊDE GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1000115-53.2017.8.11.0025; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: 

Cível; Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/[Casamento]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA LUIZA AMORIM 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VALNÊDE GOMES DA SILVA Pessoa(s) 

a ser(em) intimada(s) REQUERENTE: MARIA LUIZA AMORIM DA SILVA 

REQUERIDO: VALNÊDE GOMES DA SILVA Data de Distribuição da Ação: 

04/02/2017 20:45:23. FINALIDADE: E fetuar citação do requerido, por 

edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 256 e seguintes, 

do Novo Código de Processo Civil, com as advertências legais (art. 344 do 

NCPC), para, querendo e no prazo legal, responder a presente ação. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se Ação de Divórcio sem Partilha de bens, 

Proposta pela parte autora em 04/02/2017 conforme Documentos 

anexados no Processo em epígrafe. Despacho/Decisão: Vistos, 

etc.DEFIRO o pedido de Id. 8832102.CITE-SE o requerido, por edital, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 256 e seguintes, do Novo 

Código de Processo Civil, com as advertências legais (art. 344 do NCPC), 

para, querendo e no prazo legal, responder a presente ação.Às 

providências. Cumpra-se.Juína/MT, 24 de outubro de 2017.RAUL LARA 

LEITEJuiz de Direito. JUÍNA, 17 de agosto de 2018 FRANKLIN JOILSON 

ALVES BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 

355661563

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135660 Nr: 288-60.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY DE BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,Em razão da constatação de que o recuperando WESLLEY DE 

BORBA 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.Para tanto, 

ADMOESTO o recuperando acerca dos deveres constantes da Portaria n. 

4/2015/3ª V., alterada pela Portaria n. 1/2017/3ª V deste Juízo 

(MONITORAMENTO ELETRÔNICO), bem como que o descumprimento de 

qualquer dos deveres constantes dos artigos 3º a 6º da aludida portaria 

implicará REGRESSÃO CAUTELAR do regime semiaberto para o fechado 

(art. 50, V e art. 118, I, ambos da LEP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127974 Nr: 1262-34.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ARIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

MORAES - OAB:11950/O

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 218, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 85546 Nr: 6160-03.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNALAS JUNIOR APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300-B

 Vistos,

Em visita realizada no CDP local (20/05/2018), o recuperando JUNALAS 

JUNIOR APARECIDO DOS SANTOS solicitou informações sobre o seu 

processo, ao qual foi submetido a julgamento (Tribunal do Júri), se houve 

interposição de recurso, bem como manifestou interesse em recorrer da 
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sentença.

Situando a questão, noto que o processo em que foi submetido a 

julgamento tramita sob o Código n. 105607, cuja sentença já transitou em 

julgado.

Assim, decorrido o prazo para interposição de recurso, e levando em 

conta o cálculo realizado nos autos, VISTA à Defesa e ao Ministério 

Público para manifestação, conforme Resolução n. 113/2010 do CNJ e 

CONCLUSOS para deliberação.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando.

CUMPRA-SE, servindo este como MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 85546 Nr: 6160-03.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNALAS JUNIOR APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300-B

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 500, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129477 Nr: 2191-67.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DAMÁSIO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOUTOR GIVAGO DIAS MENDES, PARA NO 

PRAZO LEGAL APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 4978 Nr: 56-59.1992.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVÃO SOUZA, CARLOS DE SOUZA 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, CLAYTON ROBERTO DA COSTA - OAB:4.332 

OAB/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONIVÃO SOUZA, Filiação: José Vicente 

Santana e Maria de Lourdes Souza Santana, brasileiro(a), solteiro(a), 

garimpeiro e atualmente em local incerto e não sabido CARLOS DE SOUZA 

SANTANA, Filiação: José Vicente Santana e Maria de Lourdes Souza 

Santana, brasileiro(a), solteiro(a), garimpeiro. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DE RONIVÃO DE SOUZA E CARLOS DE SOUZA 

SANTANA, PARA QUE, COMPAREÇAM NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO 

TRIBUAL DO JÚRI, QUE REALIZAR-SE-À NO DIA 25/09/2018, ÀS 

09HS00MIN, NO EDIFÍCIO DO FÓRUM, SITO NO ENDEREÇO AO FINAL 

INDICADO.

Despacho/Decisão: Vistos,Considerando a necessidade de otimizar a 

pauta e agenda deste magistrado, bem como a fim de melhor gerir o 

acervo processual, REDESIGNO a Sessão de Julgamento (Tribunal do Júri) 

para o dia 25/09/2018, às 09h00min.INTIMEM-SE.CIÊNCIA ao Ministério 

Público e à Defesa.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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 13 de agosto de 2018

Vagner Dupim Dias Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128333 Nr: 1499-68.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDAAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 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 

28/11/2018, às 17h30min, 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.: 4978 Nr: 56-59.1992.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVÃO SOUZA, CARLOS DE SOUZA 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, CLAYTON ROBERTO DA COSTA - OAB:4.332 

OAB/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONIVÃO SOUZA, Filiação: José Vicente 

Santana e Maria de Lourdes Souza Santana, brasileiro(a), solteiro(a), 

garimpeiro e atualmente em local incerto e não sabido CARLOS DE SOUZA 

SANTANA, Filiação: José Vicente Santana e Maria de Lourdes Souza 

Santana, brasileiro(a), solteiro(a), garimpeiro. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DE RONIVÃO DE SOUZA E CARLOS DE SOUZA 

SANTANA, PARA QUE, COMPAREÇAM NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO 

TRIBUNAL DO JÚRI, QUE REALIZAR-SE-À NO DIA 25/09/2018, ÀS 

09HS00MIN, NO EDIFÍCIO DO FÓRUM, SITO NO ENDEREÇO AO FINAL 

INDICADO.

Despacho/Decisão: Vistos,Considerando a necessidade de otimizar a 

pauta e agenda deste magistrado, bem como a fim de melhor gerir o 

acervo processual, REDESIGNO a Sessão de Julgamento (Tribunal do Júri) 

para o dia 25/09/2018, às 09h00min.INTIMEM-SE.CIÊNCIA ao Ministério 

Público e à Defesa.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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, 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: 1000420-03.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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JONATA AVELINO ALCARACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLENE HESMAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000420-03.2018.8.11.0025. REQUERENTE: JONATA AVELINO 

ALCARACA REQUERIDO: CIRLENE HESMAN “Diante do exposto Julgo 

Extinta a pretensão judicializada, nos termos do artigo 51, I da lei n° 

9.099/95. Sem custas e sem honorários nos termos do artigo 55 do mesmo 

diploma legal. Fixo ainda em favor da advogada dativa os honorários em 2 

URH nos termos da tabela da OAB. cumpra-se ." JUÍNA, 9 de agosto de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-36.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO AFONSO BATTISTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO OAB - MT0017370A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO CESAR ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010095-36.2016.8.11.0025. REQUERENTE: EVANILDO AFONSO BATTISTI 

REQUERIDO: LUCIANO CESAR ALVES “Diante do exposto Julgo Extinta a 

pretensão judicializada, nos termos do artigo 51, I da lei n° 9.099/95. Sem 

custas e sem honorários nos termos do artigo 55 do mesmo diploma legal. 

Cumpra-se “ JUÍNA, 9 de agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-30.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OZAIR FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PSICULTURA CAPIXABA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000554-30.2018.8.11.0025. REQUERENTE: OZAIR FERNANDES DE 

OLIVEIRA JUNIOR REQUERIDO: PSICULTURA CAPIXABA “Diante do 

exposto Julgo Improcedente os pedido verbalizados na inicial pelo 

requerente bem com rejeito a pretensão verbalizada em sede de defesa, 

como pedido contraposto, deixando de fixar os ônus da sucumbência ante 

a regra do artigo 55 da lei n° 9.099/95 . Partes cientes e intimadas em 

audiência . Cumpra-se”. JUÍNA, 10 de agosto de 2018. FABIO PETENGILL 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-28.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT19390/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J C FLORINDO & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010059-28.2015.8.11.0025. REQUERENTE: GILSON DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: J C FLORINDO & CIA LTDA “Diante do exposto Julgo 

Parcialmente Procedente a pretensão inicial para determinar a correção 

dos valores apontados nos cadastros de inadimplência ( SPC / SERASA), 

excluindo o valor de negativado de 002361, mantendo os demais indicados 

como impagos, declarando inexistente a divida quanto a nota fiscal 

mencionada, especificamente impertimentes aos sacos de sal 

alegadamente comercializados, mas rejeitando o pedido de indenização 

pelos danos morais ; Julgo ainda parcialmente procedente o pedido 

contraposto apresentado na defesa, para condenar o autor ao pagamento 

de R$ 1408,05, que deverão ser corrigidos por juros de mora e correção 

monetária pelo INPC, a partir do vencimento. Sem custa e honorários nos 

termos do artigo 55 do lei n° 9.099/95. A sentença foi publicada em 

audiência sai as partes intimadas. Cumpra-se”. JUÍNA, 15 de agosto de 

2018. FABI PETENGILL Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-57.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TEOFILO 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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000688-57.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ALESSANDRO TEOFILO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com pedido de indenização por danos morais, verbalizada por 

Alessandro Teófilo da Silva em face de VIVO S/A, operadora de telefonia 

celular móvel, porque, segundo o demandante, teria sido negativado por 

dívida inexistente e sem prévia comunicação, caracterizando o agir ilícito 

que enseja a responsabilização objetiva da fornecedora de serviços 

demandada. De acordo com o autor, recentemente descobriu que seu 

nome achava-se negativado nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC), 

por uma dívida de R$ 172,68, cuja inclusão foi realizada em 06/02/2017, e 

refere-se ao contrato de telefonia móvel nº:0224409224, entretanto 

aludida dívida não existiria, porque seria ele cumpridor de suas 

obrigações, não reconhecendo validade nem legitimidade no apontamento 

existente. Assinala, ademais, que além de negativar dívida já paga, deixou 

a ré de obedecer ao comando legal que condiciona a validade da 

publicização de dívidas em cadastros públicos de inadimplência à prévia 

comunicação do consumidor sobre essa situação, o que mais reforçaria a 

ilicitude do ato aqui atacado. Pretende, assim, indenização pelos danos 

morais decorrentes da negativação indevida, requerendo, ainda, a 

exclusão da anotação para todos os efeitos. Inexitosa a tentativa de 

conciliação, foi a requerida citada e apresentou defesa, com documentos, 

aventando, em preliminar, a carência de ação por ausência de documento 

essencial ao deslinde da controvérsia, já que seria necessária à 

compreensão e processamento da lide a indicação do formulário oficial da 

instituição ou empresa que realizou a consulta ao banco de dados de 

restrição ao crédito, documento sem o qual a lide não poderia prosseguir. 

Em sede de mérito, afirma que existiu relação contratual entre as partes e 

que a negativação se trata de simples exercício regular de direito, já que o 

valor apontado como impago refere-se à três faturas telefônicas (de 

setembro a novembro de 2016) que não teriam sido quitadas pelo autor. 

Impugnando a peça defensiva, o demandante rebateu os argumentos do 

contestante, para, em síntese, reafirmar a inexistência da dívida, 

rebatendo a validade e veracidade das informações contidas nas teles 

sistêmicas juntadas na defesa. Designada audiência concentrada de 

instrução e julgamento, o autor não compareceu ao ato, atraindo a 
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incidência da norma do art. 51 do CDC. É o relato necessário. Fundamento 

e Decido. Antes de adentrar ao cerne da questão isagógica brandida na 

defesa, entendo essencial assinalar que esta é somente uma, de três 

ações declaratórias de inexistência de débitos ajuizada pela parte, 

signatadas pelo mesmo advogado, e sob o mesmíssimo e único argumento 

fático: as dívidas negativadas não existem ou não são válidas, porque ele 

não as reconhece como legítimas. Vale dizer: a formatação padronizada, o 

conteúdo pasteurizado, a argumentação monocórdia são sintomas 

clarividentes daquilo que se convencionou alcunhar de massificação da 

judicialização ou ‘litigância em massa’, que entre suas inúmeras mazelas 

tem mais essa deformidade que constantemente se repete nas lides 

judiciais: quando a ação é contestada no seu conteúdo, ou quando as 

teses de negação da relação jurídica ou da dívida se apresentam de difícil 

enfrentamento, o autor, anteriormente tão eivado de razão, desaparece do 

feito. Outro dado bastante relevante, é o de que segundo o autor ele é 

morador de Juína/MT há tempos, seu contrato de telefonia foi firmado aqui, 

o DDD de sua linha telefônica corresponde ao da região, porém a ação foi 

proposta e está sendo patrocinada por escritório de advocacia localizado 

na Capital do Estado, distante mais de 750 km da residência do autor, e, 

relevante notar, preenchidos os documentos contratuais, todos com 

caneta azul e escrita absolutamente distinta daquela do autor da 

assinatura nos termos contratuais. Repita-se para que não haja mal 

entendidos ou tergiversações descabidas: não se está a dizer que a 

documentação apresentada pelo autor seja falsa ou inverídica, porém, os 

moldes como foram preenchidos os documentos contratuais entre cliente 

e advogado, a propositura industrializada de mais de 40 ações da mesma 

natureza, somente neste primeiro semestre do ano corrente, revelam, a 

não mais poder, que se trata de nítida hipótese de litigância por atacado, 

muito provavelmente subsidiada pela prática de duvidosa legalidade e 

eticidade da captação de clientela, o que reclama atenção mais acurada, 

um olhar mais atento e cuidadoso pelo julgador, não porque seja ilícito ou 

amoral judicializar ações declaratórias de inexistência de débito ou de 

relação jurídica, e sim porque esse demandismo inconsequente e 

repetitivo, automatizado, quase robotizado, traz consigo, no mais das 

vezes, a cultura da litigiosidade abusiva, na qual mais importante que a 

tutela da personalidade alegadamente abalada, é a quantificação 

indenizatória desse suposto dano. E diante dessas perplexidades, a mim 

se assoma irretocável a reflexão manifestada pelo Desembargador 

carioca, Carlos Eduardo Passos, em artigo intitulado “Relação de 

Consumo, Gratuidade de Justiça, Abuso do Direito e Demandismo”, em que 

analisando o crescimento da cultura da litigância de massa, sem riscos ou 

consequências mais sérias, vaticinou com invejável perspicácia: “De fato, 

configura um devaneio supor que tal medida seja tomada pelo Poder 

Legislativo. Os motivos, mais do que óbvios, dispensam comentários. É 

inimaginável que aquele poder defenda solução tão antipática aos olhos do 

povo. Se depender dele para a obtenção desta alternativa, a justiça 

comum cível continuará engarrafada de demandas que tratam de 

substituição de aparelhos domésticos e outras de menor dimensão 

intelectual. O juiz togado, entretanto, não está sujeito à servidão da 

reeleição. As garantias constitucionais lhe permitem e lhe exigem um atuar 

com independência e destemor. Resta, então, ao Poder Judiciário 

encontrar a sua solução para o problema, através de uma atividade 

interpretativa, ainda que tenha de optar por uma escolha “não 

politicamente correta”, que, eventualmente, seja desaprovada socialmente, 

pois em desfavor de quem menos tem. Mais uma vez, recorro a Marcel 

Conche: “Não há eficácia em nenhum domínio, sem alguma frieza”. (op. 

citada, p. 85). A economia brasileira aqueceu, melhorou o acesso à justiça 

e juntamente com tal quadro expandiu-se o consumo entre as mais 

diversas camadas sociais, irrompendo nas classes mais humildes o 

mesmo mau hábito das mais abastadas: a prática do demandismo e da 

relutância em aceitar uma solução judicial desfavorável, ainda que o 

entendimento seja pretoriamente pacificado. Numa palavra: emergiu o 

abuso do direito. O abuso a que aludo não diz respeito à busca da 

gratuidade de justiça. Quanto a isso, os juízes estão atentos e têm 

repelido, sistematicamente, os pedidos descabidos de quem gasta mais do 

que tem e quer obter o benefício. Refiro-me ao abuso de se fiar na 

gratuidade de justiça, para deduzir qualquer pretensão, especialmente 

manifestamente improcedentes. (...) Cumpre desde já enfatizar que, em 

matéria de oportunismo, não há classe social que se sobreponha. Em 

qualquer delas, se surge oportunidade, ela é bem aproveitada. Desta 

forma, as invectivas desferidas contra conglomerados econômicos 

opressores, para proteger os mais desfavorecidos, não me impressionam, 

pois o aproveitamento das circunstâncias não depende de classe social. 

Como disse Goethe, com a sabedoria de sempre, “tal é o teu destino: não 

podes livrar-te de ti mesmo”. Não me sinto confortável em me alongar 

nesta área, pois a moral sempre foi seara dominada pelos tartufos e pelos 

espertalhões. Por isso Descartes sempre manteve distância deste 

assunto, como confessou expressamente. Mas Molière retratou com 

maestria, na peça, “O Impostor”, o caráter do intrujão: “Conhece a fundo a 

arte de bem viver para não revelar o que lhe vai na alma”. Portanto, 

insofismável concluir que estamos diante de demanda de massa, 

padronizada, ajuizada sob um mesmo e genérico argumento, e que revela 

essa cada vez mais lamentável tragédia moderna do Judiciário que é a 

judicialização de massa, sem critérios, sem provas, sem correlações 

fáticas, derivada da má compreensão da garantia constitucional do ‘amplo 

acesso à jurisdição’, que ao revés de se tornar em instrumento civilizador 

de nossa sociedade se convolou em sinônimo de litigiosidade excessiva e 

irresponsável, porque geralmente gratuita, quase indene de riscos para as 

partes e seus representantes, mola propulsora do estímulo ao ‘litigar por 

litigar’ que demarca essa quadra de nossa vivencia histórica enquanto 

sociedade organizada. Para encerrar esse ponto de inflexão: é certo e 

indiscutível que demandar sem limites, sem riscos, sem consequências é 

uma anomalia do sistema jurídico, porém, a litigância ética, de boa-fé 

permanece um vetor de conduta de todo litigante, como destacado pela 

lição sempre pontual do Min. Sálvio de Figueiredo, que ao discorrer sobre 

o dever de litigar com ética assinalou que "o processo não é um jogo de 

espertezas, mas sim instrumento ético de efetivação dos direitos da 

cidadania (REsp 56.906-DF)", e é nesse prisma e sob esse olhar que a 

questão será analisada. Dito isso, em suma afirmou o autor que as dívidas 

registradas nos bancos de dados de restrição ao crédito padeceriam de 

duas espécies de vício: (a) inexistência de lastro fático a lhes 

amparar/sustentar; (b)(b) ausência de notificação prévia da inclusão do 

registro nos cadastros de inadimplentes. Acontece, e esse é o ponto 

crucial do debate, que a requerida cuidou de demonstrar, seja nas telas do 

sistema interno de controle de consumo e adimplência dos usuários, seja 

pelas cópias das faturas mensais impagas, que ao reverso do que afirma 

o autor, a dívida existia e não foi quitada, e, portanto, a sua publicização 

se convola em exercício regular de um direito e nada além disso. Sobre o 

tema, colho da jurisprudência: “Não há dever de indenizar quando o credor 

de negócio jurídico válido e regular efetua a inscrição do nome do devedor 

em serviço de proteção ao crédito em razão do inadimplemento da 

obrigação, porque sua prática configura exercício regular de direito. A 

caracterização da responsabilidade civil depende de prova do 

comportamento culposo ou doloso do ofensor, da lesão sofrida pela vítima 

e do nexo de causalidade entre o proceder falho e o dano experimentado. 

(...) Nas ações de indenização por suposta inscrição indevida nos órgãos 

de proteção ao crédito, incumbe ao autor comprovar a ilegalidade do ato 

com a demonstração satisfatória da quitação do débito gerador ou a sua 

inexistência (TJ/SC, Apelação Cível nº 2014.053240-7, Rel.: Des. Gilberto 

Gomes de Oliveira). Portanto, se a negativação era devida, desimporta – 

ao menos nesta demanda – discutir sobre a postura de terceiros que 

supostamente não teriam obedecido ao comando do art. 43, § 2º do CDC, 

porque essa obrigação não se opõe ao credor, mormente quando 

regularmente requereu a inserção do dado relativo ao inadimplemento. 

Assim sendo, com espeque no art. 487, I do CPC/15, Julgo Improcedente a 

pretensão contida na inicial, para rejeitar os pedidos de exclusão do 

registro da dívida nos bancos de dados de restrição ao crédito e de 

indenização pelo ato perpetrado, porque lícito e validado pelo ordenamento 

jurídico. Por entender robustamente caracterizado o abuso do direito de 

ação, seja pela repetição da mesma demanda contra vários réus, seja pelo 

manejo de ação repetitiva apresentada de modo formulário e padronizado, 

caracterizando o concílio entre advogado e cliente para proposituras de 

demandas em massa, condeno o autor e seu patrono pela multa a que 

alude o NCPC, ante o reconhecimento da litigância de ma-fé, nos termos do 

art. 80, I e III do CPC, fixando a multa pelo agir como improbus litigator, no 

percentual de 5% sobre o proveito econômico que se buscava alcançar 

com a ação. Registre-se que a responsabilidade solidária do escritório de 

advocacia que patrocinou a causa é hialina, a uma porque inexiste norma 

a blindar o advogado das responsabilidades processuais decorrentes da 

litigância abusiva, e a duas porque o demandismo inconsequente e 

exagerado está suficientemente demonstrado nos autos, por tudo o que 

foi detalhadamente exposto. Colho da jurisprudência carioca: “Impõe-se, 

contudo, em vista do que se apurou, a imposição de solidariedade ao 

causídico. A banalização do acesso à Justiça deve ser enfrentada porque 
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constitui abuso do exercício do direito de ação e amesquinha o poder do 

Estado-Juiz. Ademais, os profissionais da advocacia estão sujeitos aos 

preceitos do Código de Ética da OAB, que estabelece regras 

deontológicas fundamentais atinentes ao exercício profissional. (…) Insta 

observar que o advogado pode ser responsabilizado por litigância de 

má-fé solidária, quando restar patente afronta aos princípios da eticidade 

e da probidade processual, exarados no artigo 14, do diploma processual 

civil, os quais se desdobram, segundo ALCIDES DE MENDONÇA LIMA 

citado pelo Juiz do TRT FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO E SILVA (Ac. 

n. 059494, DJ 17/1/2001), no dever da verdade (art. 14, I); no dever de 

lealdade e boa-fé, que pode estar contido naquele, sendo tomado em 

sentido amplo (art. 14, II e III); e no dever de atuar rigorosamente dentro do 

que for necessário ao juiz (art. 14, IV). (…) Verifica-se que a conduta do 

autor e de seu patrono viola o dever de proceder com lealdade e boa-fé e 

de veracidade das partes em juízo, na dicção do art. 14 do CPC e atrai a 

responsabilidade por dano processual previsto no art. 17 do CPC. 

Aplica-se a sanção prevista no artigo 18 do CPC, para que seja a prática 

desestimulada e assim evitada a sua reiteração. A doutrina é firme e 

rigorosa em relação ao dever de lealdade processual, como decorrência 

do princípio básico de boa-fé como regra de comportamento da parte em 

juízo, porque o processo antes de tudo atende a um fim ético. É de se 

reconhecer a prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Portanto, 

conheço do recurso inominado e nego provimento para manter a sentença 

por seus próprios fundamentos, condenando a parte autora e seu 

patrono, SOLIDARIAMENTE, à multa pela litigância de má-fé no valor de 

R$1.000,00, estendendo a solidariedade às penas da r. sentença 

recorrida. Custas pelo recorrente e honorários deste recurso fixados em 

10% sobre o valor da causa”(Turma Recursal do Juizado Especial Cível do 

Estado do Rio do Rio de Janeiro,  Apelação nº : 

0004437-95-95.2013.8.19.0205). Condeno, ademais, o autor no 

pagamento de custas e despesas processuais e, ainda, ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência, ora fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no art. 98, §3º, 

do CPC. P.I.C. Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. 

Às providências.” JUÍNA, 15 de agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz(a) 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000689-42.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ALESSANDRO TEOFILO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. “ Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da lei 9.099/95. Passo a decidir o mérito. Antes de 

adentrar ao cerne da questão isagógica brandida na defesa, entendo 

essencial assinalar que esta é somente uma, de três ações declaratórias 

de inexistência de débitos ajuizada pela parte, signatadas pelo mesmo 

advogado, e sob o mesmíssimo e único argumento fático: as dívidas 

negativadas não existem ou não são válidas, porque ele não as 

reconhece como legítimas. Vale dizer: a formatação padronizada, o 

conteúdo pasteurizado, a argumentação monocórdia são sintomas 

clarividentes daquilo que se convencionou alcunhar de massificação da 

judicialização ou ‘litigância em massa’, que entre suas inúmeras mazelas 

tem mais essa deformidade que constantemente se repete nas lides 

judiciais: quando a ação é contestada no seu conteúdo, ou quando as 

teses de negação da relação jurídica ou da dívida se apresentam de difícil 

enfrentamento, o autor, anteriormente tão eivado de razão, desaparece do 

feito, apostando na extinção sem julgamento de mérito, como um escudo a 

lhe blindar de responsabilidades processuais mais gravosas. Outro dado 

bastante relevante, é o de que segundo o autor ele é morador de Juína/MT 

há tempos, seu contrato de conta bancária foi firmado aqui, a negativação 

decorre de ato da agencia daqui, porém a ação foi proposta e está sendo 

patrocinada por escritório de advocacia localizado na Capital do Estado, 

distante mais de 750 km da residência do autor, e, relevante notar, 

preenchidos os documentos contratuais, todos com caneta azul e escrita 

absolutamente distinta daquela do autor da assinatura nos termos 

contratuais. Repita-se para que não haja mal entendidos ou 

tergiversações descabidas: não se está a dizer que a documentação 

apresentada pelo autor seja falsa ou inverídica, porém, os moldes como 

foram preenchidos os documentos contratuais entre cliente e advogado, a 

propositura industrializada de mais de 40 ações da mesma natureza, 

somente neste primeiro semestre do ano corrente, revelam, a não mais 

poder, que se trata de nítida hipótese de litigância por atacado, muito 

provavelmente subsidiada pela prática de duvidosa legalidade e eticidade 

da captação de clientela, o que reclama atenção mais acurada, um olhar 

mais atento e cuidadoso pelo julgador, não porque seja ilícito ou amoral 

judicializar ações declaratórias de inexistência de débito ou de relação 

jurídica, e sim porque esse demandismo inconsequente e repetitivo, 

automatizado, quase robotizado, traz consigo, no mais das vezes, a 

cultura da litigiosidade abusiva, na qual mais importante que a tutela da 

personalidade alegadamente abalada, é a quantificação indenizatória 

desse suposto dano. E diante dessas perplexidades, a mim se assoma 

irretocável a reflexão manifestada pelo Desembargador carioca, Carlos 

Eduardo Passos, em artigo intitulado “Relação de Consumo, Gratuidade de 

Justiça, Abuso do Direito e Demandismo”, em que analisando o 

crescimento da cultura da litigância de massa, sem riscos ou 

consequências mais sérias, vaticinou com invejável perspicácia: “De fato, 

configura um devaneio supor que tal medida seja tomada pelo Poder 

Legislativo. Os motivos, mais do que óbvios, dispensam comentários. É 

inimaginável que aquele poder defenda solução tão antipática aos olhos do 

povo. Se depender dele para a obtenção desta alternativa, a justiça 

comum cível continuará engarrafada de demandas que tratam de 

substituição de aparelhos domésticos e outras de menor dimensão 

intelectual. O juiz togado, entretanto, não está sujeito à servidão da 

reeleição. As garantias constitucionais lhe permitem e lhe exigem um atuar 

com independência e destemor. Resta, então, ao Poder Judiciário 

encontrar a sua solução para o problema, através de uma atividade 

interpretativa, ainda que tenha de optar por uma escolha “não 

politicamente correta”, que, eventualmente, seja desaprovada socialmente, 

pois em desfavor de quem menos tem. Mais uma vez, recorro a Marcel 

Conche: “Não há eficácia em nenhum domínio, sem alguma frieza”. (op. 

citada, p. 85). A economia brasileira aqueceu, melhorou o acesso à justiça 

e juntamente com tal quadro expandiu-se o consumo entre as mais 

diversas camadas sociais, irrompendo nas classes mais humildes o 

mesmo mau hábito das mais abastadas: a prática do demandismo e da 

relutância em aceitar uma solução judicial desfavorável, ainda que o 

entendimento seja pretoriamente pacificado. Numa palavra: emergiu o 

abuso do direito. O abuso a que aludo não diz respeito à busca da 

gratuidade de justiça. Quanto a isso, os juízes estão atentos e têm 

repelido, sistematicamente, os pedidos descabidos de quem gasta mais do 

que tem e quer obter o benefício. Refiro-me ao abuso de se fiar na 

gratuidade de justiça, para deduzir qualquer pretensão, especialmente 

manifestamente improcedentes. (...) Cumpre desde já enfatizar que, em 

matéria de oportunismo, não há classe social que se sobreponha. Em 

qualquer delas, se surge oportunidade, ela é bem aproveitada. Desta 

forma, as invectivas desferidas contra conglomerados econômicos 

opressores, para proteger os mais desfavorecidos, não me impressionam, 

pois o aproveitamento das circunstâncias não depende de classe social. 

Como disse Goethe, com a sabedoria de sempre, “tal é o teu destino: não 

podes livrar-te de ti mesmo”. Não me sinto confortável em me alongar 

nesta área, pois a moral sempre foi seara dominada pelos tartufos e pelos 

espertalhões. Por isso Descartes sempre manteve distância deste 

assunto, como confessou expressamente. Mas Molière retratou com 

maestria, na peça, “O Impostor”, o caráter do intrujão: “Conhece a fundo a 

arte de bem viver para não revelar o que lhe vai na alma”. Portanto, 

insofismável concluir que estamos diante de demanda de massa, 

padronizada, ajuizada sob um mesmo e genérico argumento, e que revela 

essa cada vez mais lamentável tragédia moderna do Judiciário que é a 

judicialização de massa, sem critérios, sem provas, sem correlações 

fáticas, derivada da má compreensão da garantia constitucional do ‘amplo 

acesso à jurisdição’, que ao revés de se tornar em instrumento civilizador 

de nossa sociedade se convolou em sinônimo de litigiosidade excessiva e 

irresponsável, porque geralmente gratuita, quase indene de riscos para as 

partes e seus representantes, mola propulsora do estímulo ao ‘litigar por 

litigar’ que demarca essa quadra de nossa vivencia histórica enquanto 
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sociedade organizada. Para encerrar esse ponto de inflexão: é certo e 

indiscutível que demandar sem limites, sem riscos, sem consequências é 

uma anomalia do sistema jurídico, porém, a litigância ética, de boa-fé 

permanece um vetor de conduta de todo litigante, como destacado pela 

lição sempre pontual do Min. Sálvio de Figueiredo, que ao discorrer sobre 

o dever de litigar com ética assinalou que "o processo não é um jogo de 

espertezas, mas sim instrumento ético de efetivação dos direitos da 

cidadania (REsp 56.906-DF)", e é nesse prisma e sob esse olhar que a 

questão será analisada. Dito isso, em suma afirmou o autor que as dívidas 

registradas nos bancos de dados de restrição ao crédito padeceriam de 

duas espécies de vício: (a) inexistência de lastro fático a lhes 

amparar/sustentar; (b)(b) ausência de notificação prévia da inclusão do 

registro nos cadastros de inadimplentes. Acontece, e esse é o ponto 

crucial do debate, a relação comercial entre Banco e autor restou 

incontroversa e os débitos que ele negou decorrem de saldo devedor, que 

ele não infirmou, porque ausente ao ato instrutório. Sobre o tema, colho da 

jurisprudência: “Não há dever de indenizar quando o credor de negócio 

jurídico válido e regular efetua a inscrição do nome do devedor em serviço 

de proteção ao crédito em razão do inadimplemento da obrigação, porque 

sua prática configura exercício regular de direito. A caracterização da 

responsabilidade civil depende de prova do comportamento culposo ou 

doloso do ofensor, da lesão sofrida pela vítima e do nexo de causalidade 

entre o proceder falho e o dano experimentado. (...) Nas ações de 

indenização por suposta inscrição indevida nos órgãos de proteção ao 

crédito, incumbe ao autor comprovar a ilegalidade do ato com a 

demonstração satisfatória da quitação do débito gerador ou a sua 

inexistência (TJ/SC, Apelação Cível nº 2014.053240-7, Rel.: Des. Gilberto 

Gomes de Oliveira). Portanto, se a negativação era devida, desimporta – 

ao menos nesta demanda – discutir sobre a postura de terceiros que 

supostamente não teriam obedecido ao comando do art. 43, § 2º do CDC, 

porque essa obrigação não se opõe ao credor, mormente quando 

regularmente requereu a inserção do dado relativo ao inadimplemento. 

Assim sendo, com espeque no art. 487, I do CPC/15, Julgo Improcedente a 

pretensão contida na inicial, para rejeitar os pedidos de exclusão do 

registro da dívida nos bancos de dados de restrição ao crédito e de 

indenização pelo ato perpetrado, porque lícito e validado pelo ordenamento 

jurídico. Por entender robustamente caracterizado o abuso do direito de 

ação, seja pela repetição da mesma demanda contra vários réus, seja pelo 

manejo de ação repetitiva apresentada de modo formulário e padronizado, 

caracterizando o concílio entre advogado e cliente para proposituras de 

demandas em massa, condeno o autor e seu patrono pela multa a que 

alude o NCPC, ante o reconhecimento da litigância de ma-fé, nos termos do 

art. 80, I e III do CPC, fixando a multa pelo agir como improbus litigator, no 

percentual de 5% sobre o proveito econômico que se buscava alcançar 

com a ação. Registre-se que a responsabilidade solidária do escritório de 

advocacia que patrocinou a causa é hialina, a uma porque inexiste norma 

a blindar o advogado das responsabilidades processuais decorrentes da 

litigância abusiva, e a duas porque o demandismo inconsequente e 

exagerado está suficientemente demonstrado nos autos, por tudo o que 

foi detalhadamente exposto. Colho da jurisprudência carioca: “Impõe-se, 

contudo, em vista do que se apurou, a imposição de solidariedade ao 

causídico. A banalização do acesso à Justiça deve ser enfrentada porque 

constitui abuso do exercício do direito de ação e amesquinha o poder do 

Estado-Juiz. Ademais, os profissionais da advocacia estão sujeitos aos 

preceitos do Código de Ética da OAB, que estabelece regras 

deontológicas fundamentais atinentes ao exercício profissional. (…) Insta 

observar que o advogado pode ser responsabilizado por litigância de 

má-fé solidária, quando restar patente afronta aos princípios da eticidade 

e da probidade processual, exarados no artigo 14, do diploma processual 

civil, os quais se desdobram, segundo ALCIDES DE MENDONÇA LIMA 

citado pelo Juiz do TRT FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO E SILVA (Ac. 

n. 059494, DJ 17/1/2001), no dever da verdade (art. 14, I); no dever de 

lealdade e boa-fé, que pode estar contido naquele, sendo tomado em 

sentido amplo (art. 14, II e III); e no dever de atuar rigorosamente dentro do 

que for necessário ao juiz (art. 14, IV). (…) Verifica-se que a conduta do 

autor e de seu patrono viola o dever de proceder com lealdade e boa-fé e 

de veracidade das partes em juízo, na dicção do art. 14 do CPC e atrai a 

responsabilidade por dano processual previsto no art. 17 do CPC. 

Aplica-se a sanção prevista no artigo 18 do CPC, para que seja a prática 

desestimulada e assim evitada a sua reiteração. A doutrina é firme e 

rigorosa em relação ao dever de lealdade processual, como decorrência 

do princípio básico de boa-fé como regra de comportamento da parte em 

juízo, porque o processo antes de tudo atende a um fim ético. É de se 

reconhecer a prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Portanto, 

conheço do recurso inominado e nego provimento para manter a sentença 

por seus próprios fundamentos, condenando a parte autora e seu 

patrono, SOLIDARIAMENTE, à multa pela litigância de má-fé no valor de 

R$1.000,00, estendendo a solidariedade às penas da r. sentença 

recorrida. Custas pelo recorrente e honorários deste recurso fixados em 

10% sobre o valor da causa”(Turma Recursal do Juizado Especial Cível do 

Estado do Rio do Rio de Janeiro,  Apelação nº : 

0004437-95-95.2013.8.19.0205). Condeno, ademais, o autor no 

pagamento de custas e despesas processuais e, ainda, ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência, ora fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no art. 98, §3º, 

do CPC. P.I.C. Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. 

Às providências. Cumpra-se”. JUÍNA, 15 de agosto de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-74.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE MOREIRA BENTO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000661-74.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ROSIANE MOREIRA BENTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. “Diante do exposto Julgo 

procedente os pedidos verbalizados na inicial pela requerente para 

determinar as exclusão do registro de inadimplência nos bancos de dados 

de restrição ao credito, sob pena de multa de R$500,00 por dia em caso 

de desobediência , bem como condeno o banco em danos morais pela 

negativação indevida no montante de R$3,500,00 juros de mora de 1% ao 

mês a partir do ato ilícito e correção monetária pelo INPC partir da fixação 

da indenização. Sem custa e honorários nos termos do artigo 55 lei n° 

9.099/95. Partes cientes e intimadas em audiência . Cumpra-se”. JUÍNA, 16 

de agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000150-76.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IARA CASSIA DE SILVA SOUZA (REQUERIDO)

DIDIMO ALCANTARA DE SOUZA JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000150-76.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ASSOCIACAO JUINENSE DE 

ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES REQUERIDO: IARA 

CASSIA DE SILVA SOUZA, DIDIMO ALCANTARA DE SOUZA JUNIOR 

PROJETO DE SENTENÇA Conforme noticiado no, as partes firmaram 

acordo em audiência (ID 12961113). Diante do exposto, HOMOLOGO a 

transação para que produza os efeitos legais e de direito. Decorrido o 

prazo estipulado no acordo para pagamento da prestação, intime-se o 

credor/ofendido para se manifestar quanto a satisfação do débito, no 

prazo de 5 dias, sob pena de sua inércia ser interpretada como 

concordância e, consequentemente, ser promovida a extinção do 

presente processo. Intime-se. Juína (MT), 14 de agosto de 2018. Leidiane 

Correia da Silva Juíza Leiga VISTOS, HOMOLOGO, para que surta seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da 

Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína- MT 14 de Agosto de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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Processo Número: 1000146-39.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

SUZANA GARCIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000146-39.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ASSOCIACAO JUINENSE DE 

ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES REQUERIDO: SUZANA 

GARCIA DE OLIVEIRA, MARCELO ALVES DE SOUZA PROJETO DE 

SENTENÇA Conforme noticiado no, as partes firmaram acordo em 

audiência (ID 12274479). Diante do exposto, HOMOLOGO a transação 

para que produza os efeitos legais e de direito. Decorrido o prazo 

estipulado no acordo para pagamento da prestação, intime-se o 

credor/ofendido para se manifestar quanto a satisfação do débito, no 

prazo de 5 dias, sob pena de sua inércia ser interpretada como 

concordância e, consequentemente, ser promovida a extinção do 

presente processo. Intime-se. Juína (MT), 14 de agosto de 2018. Leidiane 

Correia da Silva Juíza Leiga VISTOS, HOMOLOGO, para que surta seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da 

Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína- MT 14 de Agosto de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-23.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA FERREIRA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(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 

28/09/2018 às 12h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001209-02.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA COSTA BARCELLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (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 

28/09/2018 às 12h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001218-61.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA NEVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(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 

28/09/2018 às 12h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001228-08.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (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 

28/09/2018 às 12h40min.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001148-86.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALVES DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de 

Tutela Antecipada” proposta por SOLANGE ALVES DOS ANJOS contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

14750356/14750476. Os autos vieram conclusos. 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 de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 
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elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, a despeito de restar, ao menos 

numa cognição sumária cabível ao presente momento processual, 

configurada sua qualidade de segurada por ter percebido benefício até 

março de 2018, não ocorrera o mesmo com a alegada incapacidade, tendo 

em vista que os atestados médicos trazidos encontram-se desatualizados. 

Assim, restam algumas provas imprescindíveis para o restabelecimento do 

beneficio pretendido. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, 

caso os autos apontem um cenário diferente, certamente o pleito será 

revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, 

que servirá independentemente de compromisso, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia 

deverá ser agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte 

acerca da perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é 

dispensável), se ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada 

para, no prazo legal, responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para 

apresentar os quesitos para a perícia médica. Apresentada contestação, 

INTIME-SE a autora para, querendo, impugná-la no prazo legal. 

ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o resultado da perícia, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos 

autos. Após a realização da perícia, nada requerido pelas partes, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme o 

“ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. OFICIE-SE à APS de 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, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 16 de agosto de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007572-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA COSTA MOREIRA (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de pedido de busca e apreensão com pedido liminar 

embasado em contrato garantido por alienação fiduciária, pelo qual a 

requerente, BANCO BRADESCO S.A., pretende alcançar o bem que se 

encontra em posse de MARIA APARECIDA DA COSTA MOREIRA, em 

decorrência do contrato indicado no id. 10951393 em que se vê a perfeita 

identificação da coisa alienada fiduciariamente. 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 verifica 

pela notificação extrajudicial acostada de id 10951397. Acolho os 

argumentos da autora, eis que verifico que esta comprovou a mora da 

parte requerida, pois expediu notificação para o endereço constante no 

contrato de id. 10951397. 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, razão porque EXPEÇA-SE MANDADO DE BUSCA E 

APREENSÃO e CITAÇÃO, com as seguintes advertências: I-) O devedor 

fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar, 

depositar a integralidade da dívida, conforme o cálculo apresentado pelo 

credor, recebendo o bem livre de ônus; II-) Caso assim não proceda, a 

propriedade e a posse do bem se consolidará no patrimônio do credor 

fiduciário; 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 parte 

devedora já tenha depositado a integralidade da dívida; IV-) Após a 

apreensão, o veículo será depositado em mãos do representante legal do 

autor. Transcorrido o prazo para contestação, INTIME-SE a parte autora 

para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, 

oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Após, CONCLUSOS. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000995-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MACIEL DA SILVA (EXECUTADO)

MARCOS MACIEL DA SILVA (EXECUTADO)

DEOCLECIO MACIEL DA SILVA (EXECUTADO)

CLEIDE GONCALVES DE MATOS (EXECUTADO)

IRACEMA HORTENCIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 300,00 (trezentos 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. Outrossim, intimo ainda para 

efetuar o preparo de carta precatória a ser remetida à comarca de Porto 

Esperidião - MT, para citação e demais atos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001034-50.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA OAB - SP0297478A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001034-50.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: ADELAIDE TOSSUE SILVA Vistos. Cuida-se de “Ação de 

Tutela” ajuizada por ADELAIDE TOSSUE SILVA visando obter a tutela da 

menor JULIA TOSSUE SILVA MIRANDA, devidamente qualificado nos 

autos. A decisão de ID 14673750 declinou a competência em favor da 

comarca de Porto Esperidião. Em ID 14740594 a autora pugna pela 

extinção do feito ao argumento que já distribuiu novo processo na 

Comarca de Porto Esperidião. Os autos vieram conclusos. É O BREVE 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas, cumpre assinalar 

que o presente feito não tem motivo para subsistir, ante a distribuição de 

ação idêntica na comarca em favor da qual foi declinada competência, o 

que pode gerar decisões conflituosas, razão pela qual a extinção é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. CUSTAS 

e HONORÁRIOS pela parte requerida, sendo que esses últimos FIXO em 

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 

2º, do CPC, porém suspendo sua exigibilidade, pelo prazo legal, eis que 

defiro os benefícios da justiça gratuita. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de agosto de 2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 185546 Nr: 1966-31.2013.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovina Pereira de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 Vistos.

Antes de apreciar o pleito de fls. 118/121, DETERMINO a remessa dos 

autos ao Contador do juízo para que promova o cálculo devido, nos temos 

da sentença de fls. 24/29.

Com o aporte do cálculo aos autos, ÀS PARTES para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de outubro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248629 Nr: 2396-41.2017.811.0011

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, 

Leandro Santana Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B, Ministerio Público do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 Intimação do Procurador da parte requerida da r. decisão de fls. 70 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi expedido 

Carta Precatória para a Comarca de Cáceres-MT com a finalidade de 

Inquirição da testemunha arrolada pela parte requerente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 229969 Nr: 1787-29.2015.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Aparecido Marques, Vera Lucia Caetano 

Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16876, Daniela Winter Cury - OAB:OAB/RS 86.861-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842/MT

 Intimação dos Procuradores das parte da r. decisão de fls.118/119 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 229968 Nr: 1786-44.2015.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marques & Caetano Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karlos Lock - OAB:16.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842/MT

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls. 141/142 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 174192 Nr: 4713-85.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora para que se manifeste acerca da 

decisão às fls. 160, no prazo de 15 dias. Advertindo-se que o silêncio 

será interpretado como anuência ao cálculo elaborado pelo Contabilista do 

Juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237764 Nr: 1648-43.2016.811.0011

 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: João Rodrigues Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RODRIGO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10028, MARCELA REGINA DE 

ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789

 Intimar os procuradores da parte requerida de que apresente alegações 

finais acerca do prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252467 Nr: 4311-28.2017.811.0011

 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: Rafael Delfino Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Ramalho de Souza Junior, Raimundo 

Nonato Palheta Maciel Eireli - ME, Aymoré Credito Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora de que se econtra com vista 

como descrito na decisão das fls. 73, bem como disponível no site dje. 

Manifestar se no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 185546 Nr: 1966-31.2013.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovina Pereira de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 (...)Ao arremate, informo a parte exequente que a forma adequada para 

impugnar decisão judicias não se encontra sede em petições avulsas ou 

com pedidos de reconsiderações, mas sim em sede de recurso dirigida ao 

Tribunal.Desse modo, tendo em vista que esta Magistrada comunga do 

mesmo entendimento esposado atualmente pela Corte Superior, indefiro o 

pedido de fls. 130/132. No mais, mantenho inalterada a decisão de fls. 

127/129.Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 26 de julho de 2018.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33639 Nr: 4233-49.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alves - F.I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Jurandir de Souza Freire - OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4233-49.2008.811.0011 Código 33639

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol 

D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Luis Alves F. I.

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Luiz Alves - F.I, Cpf: 2075833214, 

Endereço: Av. Amadeu Teles Tamandaré, Nº 2.657, Bairro: Mirassol II, 

Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,48( Quinhentos e quarenta e cinco Reais e 

quarenta e oito centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 16 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33698 Nr: 4283-75.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Jurandir de Souza Freire - OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4283-75.2008.811.0011 Código 33698

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol 

D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: João Batista da Silva

INTIMANDO(A, S): Executados(as): João Batista da Silva, Cpf: 

62143395191, Rg: 937.392 SSP MT Filiação: Osvaldo da Silva e de Maria 

Aparecida Francisca dos Santos, data de nascimento: 14/07/1975, 

brasileiro(a), natural de Mirassol D´Oeste-MT, separado(a) judicialmente, 

lavrador / sitiante / domador de animais, Endereço: Rua Juscelino 

Kubstichek, Nº 778 Ou Rua Mariano Rodrigues Paiva, Nº 3486, Bairro: 

Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 547,64( Quinhentos e quarenta e sete Reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 16 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166054 Nr: 2866-48.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda da Prefeitura Municipal de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Neves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2866-48.2012.811.0011 Código 166054

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol 

D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Fernando Neves dos Santos

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Fernando Neves dos Santos Filiação: 

José Neves dos Santos e de Filimirna Maria de Jesus, data de nascimento: 

14/03/1922, brasileiro(a), , Endereço: Rua 27 de Fevereiro, S/nº, Bairro: 

Parque Morumbí, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 547,64( Quinhentos e quarenta e sete Reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 16 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116333 Nr: 3189-24.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3189-24.2010.811.0011 Código 116333

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol 

D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Joaquim Alves Pereira

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Joaquim Alves Pereira, Cpf: 

38822075153 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua João Paulo ii Nº 

1134, Bairro: Cidade Tamandaré, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 551,03 ( Quinhentos e cinquenta e um Reais e 

três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo 

do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que 

o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 
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extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 16 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19112 Nr: 2447-09.2004.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Glória da Silva Charão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2447-09.2004.811.0011 Código 19112

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol 

D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Maria Gloria da Silva Charão

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Maria Glória da Silva Charão, Cpf: 

20751109134, comerciante, Endereço: Av. Presidente Tancredo Neves, 

21, Bairro: Jardim Favo de Mel, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 550,48 ( Quinhentos e cinquenta Reais e 

quarenta e oito centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 16 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32625 Nr: 2400-93.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. Souza Serviços - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2400-93.2008.811.0011 Código 32625

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol 

D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: E.S.Sousa Serviços

INTIMANDO(A, S): Executados(as): E. S. Souza Serviços - Me, CNPJ: 

02737221000172, brasileiro(a), Endereço: Rua Miguel Botelho de Carvalho, 

Nº 3645, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 553,49 ( Quinhentos e cinquenta e três Reais e 

quarenta e nove centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 16 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 185546 Nr: 1966-31.2013.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovina Pereira de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 (...)Pelo exposto, Reconheço de ofício o excesso de execução, 

determinando a redução da multa diária arbitrada pelo não cumprimento da 

ordem de implantação do benefício para o montante de 12 (doze) 

salários-mínimos atualmente vigentes no país, os quais perfazem o 

montante de R$ 11.448,00 (onze mil quatrocentos e quarenta e oito reais) 

do cálculo apresentado pela autora, ora embargada.Translade-se a 

presente decisão aos autos principais, onde deverão prosseguir com a 

execução.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248152 Nr: 2190-27.2017.811.0011

 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 Santander S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. S. Toledo Cia Ltda - EPP, Weniton Soares 

de Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte requerida a fim de manifestar em 

cumprimento a obrigação exigida pela parte autora como consta nos autos 

às fls. 37, haja vista que o mesmo foi intimado por "Carta de Citação pelo 

Correio". No entanto foi devolvida sem êxito tendo em conta que 

"Mudou-se" deixando de intima-lo. Manifestar no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254822 Nr: 5527-24.2017.811.0011

 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: E. M. Pains Martins - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Cuverlândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os autos vieram conclusos ante o teor da certidão de fl.214 dando conta 

de como se proceder ao cumprimento da decisão de fls. 212-212-verso.

Pois bem. Depreende-se que na referida decisão a insigne magistrada 

reconheceu o direito do autor ao parcelamento do valor das custas 

processuais, porém não constou o número de parcelas, tampouco as 

datas de vencimento, o que passo a fazer.

Acerca da matéria, preceitua o art.468, §7º da CNGC que “§ 7º O 

parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e 

sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a 

decisão favorável do juiz.”.

 Nesse diapasão, deverá o autor recolher as custas em 06 (seis) 

parcelas, comprovando nos autos, devendo a primeira se iniciar em até 05 

(dias) corridos da intimação da presente decisão, data em que se 

vencerão as demais parcelas, sob pena de extinção anômala do feito, nos 

termos do disposto no art.468, 13º da CNGC. Se recolhida a primeira 
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parcela, proceda-se ao cumprimento do feito; certificando-se a cada mês 

se houve o competente recolhimento, fazendo imediata conclusão em 

caso negativo para providencias.

No mais, atente-se o autor que “§ 8º O parcelamento é referente às 

custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição do 

feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do 

processo.”.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 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.: 252865 Nr: 4592-81.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Pereira Fassaluci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ultrapassadas tais considerações, embora o autor requeira o julgamento 

antecipado da lida, verifico que considerando os efeitos meramente 

relativos da revelia, conforme explanado acima, há que se oportunizar à 

parte requerente que se manifeste especificamente se ainda pretende 

produzir alguma prova nos autos, a fim de evitar futuras alegações de 

cerceamento de defesa.Assim, INTIME-SE a parte requerente, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, especifique as provas que ainda pretende 

produz i r ,  jus t i f i cando  sua  pe r t i nênc ia ,  sob  pena  de 

indeferimento.Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, 

valendo o silêncio pela inexistência.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito 

ou julgamento antecipado.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol 

D’Oeste-MT, 13 de agosto de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233865 Nr: 4126-58.2015.811.0011

 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: Cícero Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23151/O, Selio Soares de Queiroz - OAB:8470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl. 100, devendo ser substituído o nome do procurador 

concernente à capa dos autos e ao sistema Apolo, qual deverá constar o 

patrono Nilson Tomaz da Silva Júnior – OAB/MT 23.151/0.

Dê-se vista dos autos ao novo causídico.

Após, CONCLUSOS.

Cumpra-se.

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.: 258992 Nr: 1407-98.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castelão Supermercado Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito, Poupança e 

Investimento do Sudoeste-MT/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se de ação de “Embargos à Execução” proposta pelo 

Castelão Supermercado Ltda em desfavor de Cooperativa de Crédito, 

Poupança e Investimento do Sudoeste-Mt/Pa, devidamente qualificados 

nos autos. Às fls. 32/33 fora indeferida a justiça gratuita, foi determinada a 

intimação da autora para que efetuasse o recolhimento das custas 

processuais.Pedido de reconsideração apresentado às fls. 34/35.Os 

autos vieram conclusos.Eis o breve relatório. Fundamento e Decido.Sem 

delongas, depreende-se dos autos que a parte requerente não cumpriu 

com o que fora determinado a ela na decisão de fls. 32/33, uma vez que 

não apresentou comprovante de pagamentos das custas processuais, 

mas tão somente o pedido de reconsideração às fls. 34/35.É certa a 

inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no ordenamento 

jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito comparado, inaplicável 

ao nosso sistema processual.Para se insurgir contra decisão judicial só há 

uma via a ser eleita, o recurso (afastada, aqui, discussões acerca das 

ações mandamentais constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que 

eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo recursal, 

consoante esmagadora manifestação dos Tribunais Superiores. Todavia, 

não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal expediente, 

objetivando a modificação de decisão judicial.Isto posto, de acordo com as 

considerações supra, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo a 

decisão em voga, tal como foi proferida.Ora, o descumprimento do que lhe 

fora imposto, implica extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, 

inciso III, do CPC.Diante disso, não resta outra alternativa senão JULGAR 

EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.CONDENO a parte 

requeren te  ao  pagamento  das  cus tas  e  despesas 

processuais.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D´Oeste/MT, 14 

de agosto de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 260833 Nr: 2161-40.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argemiro Garcia de Oliveira Neto, Vaneli Pires Garcia de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 Vistos.

RECEBO os embargos.

Nos termos do artigo 920 do Código de Processo Civil, CITE-SE a parte 

embargada para, querendo, apresentar impugnação aos embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Se, eventualmente, com a impugnação, a parte embargada suscitar 

matéria preliminar, ou, se juntar documentos novos, INTIME-SE a parte 

embargante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumprida todas as formalidades supramencionadas, tornem-me os autos 

CONCLUSOS para deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 08 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252295 Nr: 4222-05.2017.811.0011

 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: Eliana Francisca de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdência S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184A

 Ante o exposto, com fulcro nos arts. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de 

urgência por ausência dos requisitos para sua concessão.Ademais, 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 
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melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos.Com 

supedâneo no inciso V, do artigo 139 do NCPC, 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 08/11/2017, às 

15h 30min. 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 a autora 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 

requerida devidamente intimada para a apresentação de contestação, no 

prazo de 15 (...)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244039 Nr: 42-43.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Laranjeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 42-43.2017.811.0011 Código 244039

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

PARTE REQUERIDA: Valdecir Laranjeira

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Valdecir Laranjeira, Cpf: 

36197840197, Rg: 356.643 SSP MT Filiação: Manoel Laranjeira e de Maria 

Bezerra Laranjeira, data de nascimento: 25/06/1960, brasileiro(a), natural 

de Valentim gentil-SP, separado(a) judicialmente, ajudante geral, Endereço: 

Rua Nossa Senhora Aparecida, S/nº, Bairro: Jardim São Paulo, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 665,78 ( Seiscentos e sessenta e cinco Reais e 

setenta e oito centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração 

do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242950 Nr: 4351-44.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Ferreira Cotrim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4351-44.2016.811.0011 Código 242950

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

PARTE REQUERIDA: Cleide Ferreira Cotrim

 INTIMANDO(A, S): Executados(as): Cleide Ferreira Cotrim, Cpf: 

00575484128, Rg: 990.060 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av. 

Ataide Pereira Leite, S/nº, Bairro: Distrito de Sonho Azul, Cidade: Munic. 

Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 547,64 (Quinhentos e quarenta e sete Reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

2ª Vara

Intimação

Manifestação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001143-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Compulsando atentamente os documentos 

que instruem a inicial, verifico que parte requerida não fora devidamente 

notificada extrajudicialmente, haja vista que a correspondência carreada 

no ID de nº 14742185 retornou com a anotação "não procurado". Desse 

modo, como é cediço, as correspondências que retornam com anotações 

“não procurado”,"mudou-se", "endereço insuficiente", "não existe o 

número", "desconhecido", "ausente" ou "falecido", evidenciam com clareza 

que a parte solicitada não foi encontrada por conta da localidade de 

destino não possuir CEP ou ser de risco. Nesse ínterim, o e. Tribunal de 

Justiça deste Estado coaduna deste posicionamento, vejamos: AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA 

FRUSTRADA – MOTIVO: NÃO PROCURADO – MORA NÃO CONFIGURADA 

– INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora 

é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.Sendo 

imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no indeferimento 

da petição inicial, notadamente quando oportunizada a emenda. (Ap 

150931/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 

22/03/2018). À vista do exposto, determino que a parte autora emende a 

inicial no tocante a notificação extrajudicial da parte requerida, no prazo de 

15 (quinze) dias sob pena de indeferimento. Intimem-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’ Oeste/MT, 15 de agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de 

Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000751-27.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))
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MARIA ALVES NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000751-27.2018.8.11.0011. 

AUTOR: MARIA ALVES NUNES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Cuida-se de Ação Ordinária para Concessão de Benefício 

Previdenciário com Pedido de Tutela Antecipada proposta por Maria Alves 

Nunes em face do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em epítome, que se encontra 

incapacitado para o trabalho, razão pela qual postula auxílio-doença, e se 

for constatada a incapacidade permanente, requer a conversão em 

aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora preencheria as 

condições para percepção do beneficio pretendido. Com a inicial vieram os 

documentos[1]. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. De 

proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo 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 Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. Incialmente, vislumbro que a parte 

autora requer a tutela específica consistente em obrigação de fazer, a fim 

de que seja concedido o benefício previdenciário pleiteado na inicial, uma 

vez que preenche todos os requisitos para o seu deferimento. Pois bem. 

Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo 

disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá cumulativamente conter a 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e 

o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez que o 

conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento da 

tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, 

trago a baila o entendimento esposado pelo Tribunal Pátrio em caso 

quejando, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. Em 

suma, a parte autora, ao menos no presente momento, não demonstrou de 

maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada, porquanto a prova documental colacionada 

indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a análise da 

suposta concessão do benefício clamado pela parte requerente. Diante do 

exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte requerente, 

ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse 

momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio 

rebus sic standibus. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual 

dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC. Uma vez apresentada peça contestatória, no prazo legal, 

certifique-se e dê-se vista dos autos a parte autora para, querendo, 

impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia 

médica, desde já, NOMEIO como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária deste Juízo proceder com o agendamento da perícia médica, 

bem como intimar a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se a 

perita para ciência dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, 

salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do 

Novo Código de Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários 

periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) serão arcados pela 

Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal cumulada com a Resolução nº 

232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, devendo ser expedido ofício 

para pagamento ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo 

as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o valor da verba 

honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir perito médico no 

Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a nomeação de 

profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente político 

equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Ao arremate, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, 

assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 16 de agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinatura Digital) [1] 13763147, 13763289, 13763289, 13763420, 

13763582, 14432949.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000844-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETY GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000844-87.2018.8.11.0011. 

AUTOR: MARGARETY GONCALVES DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ante pedido de id nº 14356543, concedo 

o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora junte aos autos 

documento faltante. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 31 de julho de 2018. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000567-71.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DIAS PEREIRA (AUTOR(A))

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

MARIA LUCIA DA SILVA AZEVEDO (TESTEMUNHA)

TOMAZ PARRA BENITES JUNIOR (TESTEMUNHA)

ADEMAR ZAMPIERI (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000567-71.2018.8.11.0011. 

AUTOR: MARIA DE FATIMA DIAS PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 
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SEGURO SOCIAL Trata-se de Ação Previdenciária ajuizada por Maria de 

Fátima Dias Pereira em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 

Ao analisar os autos, esta Magistrada constatou que o douto causídico 

não juntou aos autos comprovante de residência em nome da parte autora. 

Por esse motivo, foi determinada a intimação do mesmo para que juntasse 

o comprovante de residência atualizado em nome do autor ou, caso não 

fosse possível, esclarecer o vínculo com o titular do comprovante, 

conforme id 13318693. A intimação foi realizada conforme id 13688666. 

Em seguida, aportou-se aos autos certidão (id nº 14227225), informando 

que a parte autora foi intimada acerca da decisão, deixando transcorrer o 

prazo sem manifestação. Ante o exposto, Indefiro a Inicial com supedâneo 

no art. 330, IV do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao 

pagamento de custas e despesas processuais. Contudo, suspendo a 

execução com fundamento no art. 98, §3º do Código de Processo Civil. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste - MT, 16 de agosto de 2018 Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000540-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

S. J. C. M. (ADVOGADO(A))

I. D. S. S. J. (ADVOGADO(A))

C. K. R. (ADVOGADO(A))

V. C. F. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. B. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000540-88.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: VICTOR COLUMBANO FANTACCI COSTA REQUERIDO: 

TAIZA BORGES BERNARDES Esta Magistrada, por equivoco, despachou 

no presente feito, devido ao fato de se encontrar concluso, neste 

Gabinete da Segunda Vara, sem qualquer sinalizador/alerta sobre a minha 

suspeição declarada outrora. Sendo assim, revogo a decisão 

equivocadamente proferida no ID n.º 14710930 e determino a IMEDIATA 

remessa do presente à minha substituta legal. Antes, contudo, DETERMINO 

à Secretaria da Segunda Vara para que proceda com a sinalização/alerta 

de minha suspeição neste processo e em todos os demais em que minha 

suspeição for declarada para evitar a repetição de situações quejandas 

doravante. Intimem-se. Cumpra-se, COM A MÁXIMA URGÊNCIA. 

MIRASSOL D'OESTE, 17 de agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000540-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

S. J. C. M. (ADVOGADO(A))

I. D. S. S. J. (ADVOGADO(A))

C. K. R. (ADVOGADO(A))

V. C. F. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. B. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000540-88.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: VICTOR COLUMBANO FANTACCI COSTA REQUERIDO: 

TAIZA BORGES BERNARDES Esta Magistrada, por equivoco, despachou 

no presente feito, devido ao fato de se encontrar concluso, neste 

Gabinete da Segunda Vara, sem qualquer sinalizador/alerta sobre a minha 

suspeição declarada outrora. Sendo assim, revogo a decisão 

equivocadamente proferida no ID n.º 14710930 e determino a IMEDIATA 

remessa do presente à minha substituta legal. Antes, contudo, DETERMINO 

à Secretaria da Segunda Vara para que proceda com a sinalização/alerta 

de minha suspeição neste processo e em todos os demais em que minha 

suspeição for declarada para evitar a repetição de situações quejandas 

doravante. Intimem-se. Cumpra-se, COM A MÁXIMA URGÊNCIA. 

MIRASSOL D'OESTE, 17 de agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho Juiz(a) 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000636-06.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. P. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 EDITAL DE 

NOTIFICAÇÃO TERCEIROS E INTERESSADOS PRAZO: 30 DIAS 

PROCESSO: 1000636-06.2018.8.11.0011 ESPÉCIE: INTERDIÇÃO (58) TIPO: 

[Tutela e Curatela] PARTE AUTORA: Nome: NIRCE DE PAULA SILVA, 

Endereço: Rua Amadeu Teles Tamandaré, nº 2514, centro, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 PARTE REQUERIDA: Nome: ELIZABETE 

SILVA DE PAULA, Endereço: Rua Amadeu Teles Tamandaré, nº 2514, 

centro, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 VALOR DA CAUSA: 

0,00 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. Sentença 

proferida pelo juízo. RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Ação de Interdição 

c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Pretendida ajuizada por 

Nirce de Paula Silva, requerendo a interdição de sua irmã Elizabete Silva 

de Paula,, objetivando a declaração de interdição desta última requerida e 

a sua nomeação como sua curadora. DECISÃO/DESPACHO: "Posto isso, 

considerando tudo que dos autos consta, e em consonância com o 

parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte 

autora, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, razão 

pela qual DECRETO a interdição da Sra. Elizabete Silva de Paula, 

DECLARANDO-A incapaz de exercer pessoalmente de praticar todos os 

atos da vida civil, inclusive, emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de 

mera administração, em conformidade com o artigo 1767, inciso I, do 

Código de Direito Civil Brasileiro. Para tanto, nomeio a Sra. Nirce de Paula 

Silva como sua curadora, mediante compromisso legal, nos termos do 

artigo 755, inciso I, do CPC. Sem condenação em custas. Após, 

publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 

Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no 

Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e 

lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela Curadora, com 

fundamento no art. 755, § 3º do CPC. Expeça-se mandado, ao Cartório de 

Registro Civil, para averbação à margem do assento de nascimento do 

interditado. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Oficie-se à Secretaria de Saúde 

desta cidade para que providencie, com a máxima urgência, os exames e 

consultas médicas necessários à interditada Sra. Elizabete Silva de Paula, 

diante do seu quadro esquizofrênico, devendo contactar sua curadora 

Sra. Nirce de Paula Silva informando das datas e horários agendados, bem 

como providenciar a locomoção até a cidade de Cuiabá ou para o local em 

que será realizado. Publicada em audiência .Registre-se e 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, CAROLINE DA SILVA 

CRUZ DE SÁ, digitei. Mirassol d'Oeste/MT, 13 de agosto de 2018. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209234 Nr: 1758-13.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovani Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES
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 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1758-13.2014.811.0011 Código .209234

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol 

D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Geovani Lopes da Silva

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Geovani Lopes da Silva, Cpf: 

03102655173, Endereço: Rua João Ponce de Arruda 402, Bairro: Jardim 

das Flores, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 552,48 ( Quinhentos e cinquenta e dois Reais e 

quarenta e oito centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 16 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 31720 Nr: 2377-50.2008.811.0011

 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: Zaira Aparecida Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para fornecer o atual e correto 

endereço do autor, tendo em vista a certidão do Oficial do Justiça de fls. 

320, cujo teor transcrevo: Certifico eu, infra-assinado, que em 

cumprimento ao Mandado de Intimação, expedido pelo MMº Juiz da 

Comarca de Mirassol D’Oeste - MT, extraído dos autos do código de 

nº.31720, onde figura como Parte Autora – ZAIRA APARECIDA CABRAL, 

dirigi-me ao endereço mencionado nos autos, sendo lá, não foi possível 

Intimá-lo em virtude de ter sido informado pelas vizinhas a Sra. Maria Reis 

e a Sra. Izabel que a mesma mudou-se para a cidade de Glória D’Oeste – 

MT, não sabendo informar a exata localização, estando a mesma em local 

incerto e não sabido. Sendo assim, devolvo o presente mandado em 

cartório para os devidos fins.O referido é verdade e dou fé.Mirassol 

D'Oeste-MT, 13 de agosto de 2.018.Reginaldo Pereira Fassaluci Oficial de 

justiça

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 93711 Nr: 4497-32.2009.811.0011

 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: Antônio Chiuchi Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Beatriz Estefani Cavalcante Chiuchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hanna Kágiza Pomar Nogueira - 

OAB:19103, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 INTIMAR o(a) advogado(aMAYARA JENNIFFER MESANINI DE SOUZA, 

para proceder com a devolução dos autos acima identificados à 

secretaria, os quais encontram-se e em carga além do prazo legal, no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora do 

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, conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 30318 Nr: 1004-81.2008.811.0011

 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: Beatriz Estefani Cavalcanti Chiuchi, Antônio Chiuchi 

Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Leandro Antonio Chiuchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado (a)MAYARA JENNIFFER MESANINI DE SOUZA, 

para proceder com a devolução dos autos acima identificados à 

secretaria, os quais encontram-se e em carga além do prazo legal, no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora do 

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, conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 73419 Nr: 981-04.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Durval Pirinetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado Julio Cesar Massam Nichols, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do 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, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 197318 Nr: 3864-79.2013.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rodrigues de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naioto Jose de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado JULIO CESAR MASSAM NICHOLS, para proceder 

com a devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do 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, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 113865 Nr: 2273-87.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelia Mendes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834, Sarah Caroline Mendes Pinheiro - OAB:16008, Viviane 

Souza do Couto - OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a)SARAH CAROLINE MENDES PINHEIRO, para 

proceder com a devolução dos autos acima identificados à secretaria, os 

quais encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora do 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, conforme disposto no artigo 431 da CNGC.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 153656 Nr: 705-65.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Aparecida Vieira de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a)LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA, para 

proceder com a devolução dos autos acima identificados à secretaria, os 

quais encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora do 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, conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237131 Nr: 1326-23.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanete Rizzolli Vescovi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a)NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA, para 

proceder com a devolução dos autos acima identificados à secretaria, os 

quais encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora do 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, conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 32553 Nr: 3125-82.2008.811.0011

 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: Marilza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a)NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA, para 

proceder com a devolução dos autos acima identificados à secretaria, os 

quais encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora do 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, conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233988 Nr: 4215-81.2015.811.0011

 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: Lucivano Rodrigues Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a)NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA, para 

proceder com a devolução dos autos acima identificados à secretaria, os 

quais encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora do 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, conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233674 Nr: 4012-22.2015.811.0011

 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: Ivanildo Oliveira da Graça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amadeu & Rodrigues Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a)VIVIANE SOUZA DO COUTO, para proceder 

com a devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do 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, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 80473 Nr: 2266-32.2009.811.0011

 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: Paulo Donizete Pereira Clube

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Mirassol D'Oeste - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872

 INTIMAR o(a) advogado(a)VIVIANE SOUZA DO COUTO, para proceder 

com a devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do 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, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 227715 Nr: 612-97.2015.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSdO, Elizabete Pedro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldir Miguel de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a)VIVIANE SOUZA DO COUTO, para proceder 

com a devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do 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, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 80013 Nr: 2195-30.2009.811.0011

 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: Maura Oliveira Jorge

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Olemio Rodrigues de Oliveira, 

Espolio de Marcelina Teixeira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMAR o(a) advogado(a)JÚLIO CESAR MASSAM NICHOLS, para 

proceder com a devolução dos autos acima identificados à secretaria, os 

quais encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora do 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, conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 31601 Nr: 2225-02.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes dos Santos Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a)JÚLIO CESAR MASSAM NICHOLS, para 

proceder com a devolução dos autos acima identificados à secretaria, os 

quais encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora do 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, conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 190332 Nr: 2730-17.2013.811.0011

 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: Espolio de Maria Bertini Torres

 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(a) advogado(a)MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA, 

para proceder com a devolução dos autos acima identificados à 

secretaria, os quais encontram-se e em carga além do prazo legal, no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora do 

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, conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 175191 Nr: 116-39.2013.811.0011

 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: Selso Gomes

 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(a) advogado(a)MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA, 

para proceder com a devolução dos autos acima identificados à 

secretaria, os quais encontram-se e em carga além do prazo legal, no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora do 

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, conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235880 Nr: 673-21.2016.811.0011

 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: Mariuza Antonio Bruno de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a)JULIO CESAR MASSAM NICHOLS, para 

proceder com a devolução dos autos acima identificados à secretaria, os 

quais encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora do 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, conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 115814 Nr: 2642-81.2010.811.0011

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Helena Rodrigues Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceu Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Pereira Merquíades - 

Promotor de Justiça - OAB:, Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 Intimar o advogado da parte requerida para que querendo, se manifeste 

nos autos, sobre o laudo juntado aos autos às fls. 282/286, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 171165 Nr: 4051-24.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Cooperativa de C.L.A.A.do Oeste MT-Sicredi 

Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldecy Monteiro Araujo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Martins Mello - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do exequente para que se manifeste nos autos, vez 

que fluiu o prazo de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 221426 Nr: 3760-53.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelino Pedroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que os autos encontram-se nesta 

Secretaria a disposição, conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249632 Nr: 2874-49.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castelão Supermercado Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeferson Alex Salviato - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 Intimar o advogado da autora para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão de fls 123, cujo teor transcrevo:"Certifico que a parte requeria 

Castelão Suoermercado Ltda - EPP foi citada dos termos da presente ação 

através do Mandado de fls. 80/82, juntado aos autos em 19/09/2017, para 

querendo responder a ação, no prazo de 15 dias, deixando transcorrer o 

prazo sem manifestação."

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251464 Nr: 3810-74.2017.811.0011

 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: Ana Paula da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - Telexfree, Carlos 

Nataliel Wanzeller, Carlos Roberto Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste sobre a carta 

precatória de fls 70/75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259092 Nr: 1460-79.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PKMR, Marlei Pereira Moraes, ACAR, Gessica 

Aparecida Adame

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17414-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242837 Nr: 4287-34.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damião Barbosa Gonsaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4287-34.2016.811.0011 Código 242837

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

PARTE REQUERIDA: Damião Barbosa Gonsaga

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Damião Barbosa Gonsaga, Cpf: 

70085439134, Endereço: Sítio - Projeto de Assentamento Pa Tup, Bairro: 

Zona Rural, Cidade: Munic. Curvelândia-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 605,87 ( Seiscentos e cinco Reais e oitenta e 

sete centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo 

do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que 

o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242945 Nr: 4346-22.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4346-22.2016.811.0011 Código 242945

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

PARTE REQUERIDA: Luciana Rodrigues de Souza

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Luciana Rodrigues de Souza, Cpf: 

02182235108, Rg: 1254665-8 SSP MT Filiação: Antonio Rodrigues de 

Souza e de Maria Olindina do Espirito Santo Souza, data de nascimento: 

14/11/1974, brasileiro(a), natural de Mirassol D´Oeste-MT, solteiro(a), 

doméstica, Endereço: Rua Severina Maria da Conceição, Nº 272, Bairro: 

Parque Bandeirantes ii, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,48 (Quinhentos e quarenta e oito Reais e 

quarenta e oito centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001176-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

DEUSDETE VICENTE PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MACIEL DA SILVA (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: 14:00 . 

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, 17 de agosto de 

2018.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258386 Nr: 1105-69.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Moreira da Silva, Jonatha Bruno da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525

 PROCESSO/CÓD. Nº 258386

Vistos, etc.
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No que tange o pedido de revogação juntado no presente feito, verifica-se 

que este já foi analisado.

 Considerando a certidão acostada à fl.117, determino a intimação dos 

acusados Thiago Moreira da Silva e Jonatha Bruno da Silva para indicação 

de novo advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, para apresentar 

memoriais finais ou declaração de impossibilidade de nomeação.

Em caso de inércia dos acusados ou alegada a impossibilidade de 

nomeação, desde já fica nomeada a Defensoria Pública, que deverá ser 

intimada para apresentar os memoriais finais.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258386 Nr: 1105-69.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Moreira da Silva, Jonatha Bruno da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525

 PROCESSO/CÓD. Nº 258386

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

No mais, nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 09/08/2018, às 14h00min.

Intimem-se o acusado, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258386 Nr: 1105-69.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Moreira da Silva, Jonatha Bruno da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 09 de agosto de 2018, às 14h00min.

Autos n°: 258386

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas, 

Sebastião Gonzaga, Marilene Siqueira Gonzaga, Adriano Aldo Silva do 

Nascimento, Pablo Hugdson Silva Santos, e procedido os interrogatórios 

da parte ré. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) 

observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral 

da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de compromisso em 

relação à(s) testemunha(s).

O Ministério Público insiste na oitiva das testemunhas faltantes como 

também solicita que sejam ouvidas como testemunha do Juízo Pablo Julius 

Gregio, Roni Márcio e Henrique Trevisan, uma vez que teriam realizado o 

termo de reconhecimento fotográfico de pessoa do Sr. Sebastião e da 

Sra. Marilene. E também requeiro que seja oficiado à autoridade policial 

para que seja juntado o resultado do pedido da quebra de sigilo de dados 

requeridas às fls. 42-43, deferida às fls. 62-63.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Nomeio os advogados do réu Jonatha como defensores do corréu Thiago 

Moreira da Silva, apenas para a presente audiência, visto que o Defensor 

Público encontra-se de férias, não havendo substituto legal.

Redesigno a presente audiência para o dia 16/08/2018, às 17:30h.

Requisite-se o réu Jonatha Bruno da Silva.

Defiro o pleito formulado pelo Ministério Público, por entender pertinentes a 

fundamentação exposta, tendo em vista que as vítimas negaram ter 

reconhecido os réus em Delegacia. Intime-se ou depreque-se, conforme o 

caso.

Da mesma forma, oficie-se à autoridade policial, para que junte aos autos, 

em 10 (dez) dias, o resultado da perícia deferida às fls. 62-63.

Requisite-se novamente o policial Marcelo Jean Azevedo, vez que embora 

requisitado não compareceu, devendo, até a data da audiência, justificar 

sua ausência.

Passo a reavaliar a custódia preventiva do corréu Thiago Moreira da Silva.

Tenho que os indícios de autoria delitiva do mesmo esvaíram-se com a 

presente audiência, vez que pautados, inicialmente, apenas no 

reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas em Delegacia, tendo 

estas desmentido referido reconhecimento em audiência, não tendo as 

mesmas certeza de quem teria praticado os delitos, vez que estariam com 

capacete e óculos escuro, embora com as viseiras levantadas.

Ainda que os agentes policiais que acompanharam o referido 

reconhecimento sustentem posteriormente que as vítimas realizaram 

referido reconhecimento, em audiência as mesmas disseram não 

reconhecer os réus, pelo que tenho como esvaziados indícios de autoria 

até então colhidos para a manutenção do réu Thiago no cárcere.

Saliento que embora seja possível a colheita de novas provas em face do 

réu, as mesmas até o momento são superficiais, sendo que apenas com 

novas provas eventual prisão poderá ser reavaliada.

Desta forma, expeça-se alvará de soltura em face do réu Thiago Moreira 

da Silva, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares, 

cujo descumprimento importará em nova prisão:

a) comparecimento a todos os atos em que for intimado;

b) manutenção de endereço atualizado;

c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos, bocas de fumo ou 

consumir bebida alcoólica em local público;

d) recolhimento domiciliar noturno, entre 22:00h e 05:00h.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Valdinei Salgueiro

Advogado

Igor Cristian Salgueiro

Advogado

Thiago Moreira da Silva

Parte ré

Jonatha Bruno da Silva

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 211224 Nr: 2278-70.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simario de Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio Rojas Piovesan - 

OAB:4848

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando o douto advogado para apresentar os 

Memoriais Finais no prazo legal.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258386 Nr: 1105-69.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Moreira da Silva, Jonatha Bruno da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525

 PROCESSO/CÓD. Nº 258386

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra THIAGO 

MOREIRA DA SILVA e JHONATHA BRUNA DA SILVA, por satisfazer os 

requisitos do art. 41 do CPP, e por existir nos autos a presença dos 

pressupostos processuais, das condições da ação penal e principalmente 

por ter verificado no feito a presença de justa causa, ou seja, a existência 

da materialidade e os indícios de autoria.

 Citem-se os acusados para responder a acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, os acusados poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

No mais, indefiro o pedido de expedição de certidão criminal 

circunstanciada feito pelo Ministério Público, tendo em vista que as 

informações requeridas são públicas e acessíveis ao membro ministerial, o 

qual está incumbido de aportar os autos eventuais certidões de 

antecedentes em face do denunciado.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 241664 Nr: 3727-92.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - OAB:

 intimação do advogado para tomar conhecimento que da expedição da 

Carta Precatória à Comarca de Tangará da Serra-MT, com a finalidade de 

inquirir a testemunha Vilma Francisca de Assis

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258386 Nr: 1105-69.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Moreira da Silva, Jonatha Bruno da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 16 de agosto de 2018, às 17h30min.

Autos n°: 258386

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, os 

Defensores das partes rés e estes.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas Roni e Pablo. 

Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o 

disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo 

o termo em anexo como termo de compromisso em relação à(s) 

testemunha(s).

A defesa do réu Jhonatan fez requerimento oral, mediante gravação 

áudio-visual.

A defesa requereu vistas para manifestação.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Ouvidos as testemunhas Roni e Pablo, dispenso a testemunha do Juízo 

Henrique Trevisa, por entender desnecessária sua oitiva.

Defiro o pedido de vistas imediata ao Ministério Público sobre o pedido de 

revogação de prisão do réu Jhonatan.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Saulo Pires de Andrade Martins

Promotor de Justiça

Marcus Vinícius Esbalqueiro

Defensor Público

Igor Cristian Salgueiro

Advogado

Thiago Moreira da Silva

Parte ré

Jonatha Bruno da Silva

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260665 Nr: 2099-97.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Alves de Sousa, José Raimundo da 

Silva Caxias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:24820

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 16 de agosto de 2018, às 16h50min.

Autos n°: 260665

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor dos réus e estes

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Diogo 

Batista Fonseca de Oliveira. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) 

gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Redesigno a presente audiência para o dia 28/08/2018, às 14:50h.

Procedam-se as intimações dos policiais, que apensar de requisitados, 

não compareceram.

Requisitem-se os réus.

Expeça-se precatória para a oitiva da vítima no endereço declinado à fl. 

179, consignando 30 (trinta) dias para cumprimento.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.
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Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Saulo Pires de Andrade Martins

 Promotor de Justiça

Frank Monezzi Soares

Advogado

Valdecir Alves de Sousa

Parte ré

José Raimundo da Silva Caxias

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 261774 Nr: 2496-59.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Alves Manoel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 16 de agosto de 2018, às 16h45min.

Autos n°: 261774

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e as testemunhas.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida procedeu-se com a oitiva das testemunhas 

Eleandro Pacífico Serpa Miranda, Alcides Ribeiro de Souza e Maria Rita 

Leite. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) 

observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral 

da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de compromisso em 

relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Cumprido integralmente a presente missiva, devolva-se os autos com 

nossas homenagens.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Saulo Pires de Andrade Martins

 Promotor de Justiça

Marcus Vinícius Esbalqueiro

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 239715 Nr: 2686-90.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cenecir dos Santos Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3.057

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 239715

Vistos, etc.

Certificada a tempestividade (fl. 80), recebo o recurso de apelação em 

seus legais efeitos.

Intimem-se as partes para apresentar razões e contrarrazões. Após, 

certificada a intimação do réu, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 16 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.: 234793 Nr: 36-70.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelminio Arruda Salomé 

Neto - OAB:9.869

 PROCESSO/CÓD. Nº 234793

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal promovida contra GILSON DE OLIVEIRA, 

devidamente qualificado nos autos.

 O Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo, nos 

termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, o que foi aceito pelo acusado. O 

acordo foi homologado.

Transcorrido o prazo de 02 (dois) anos da benesse, e tendo o acusado 

adimplido todas as condições a ele impostas, vieram-me conclusos.

É o relatório. Decido.

Constam nos autos os documentos que comprovam o adimplemento das 

condições impostas na proposta.

Sendo assim, verifica-se que houve o integral cumprimento das condições 

entabuladas em audiência, conforme manifestação do Ministério Público de 

fls.144.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, §5º, da Lei nº 9.099/95, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado GILSON DE OLIVEIRA e 

julgo extinto o processo.

Determino que seja expedido alvará de transferência dos valores em prol 

do Conselho da Comunidade da Comarca de Mirassol D’Oeste.

 Após, arquivem-se os autos mediante as comunicações e anotações 

necessárias.

P.R.I. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 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.: 227136 Nr: 324-52.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franciele Ferreira Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 227136

 Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de FRANCIELE FERREIRA 

MONTEIRO.

Na data de 18 de setembro de 2017, realizou-se audiência admonitória, 

oportunidade em que foram fixadas novas condições para o cumprimento 

da pena no regime semiaberto, conforme fls. 329/330.

 Às fls. 431/452 foi noticiado pela Central de Monitoramento Eletrônico que 

a recuperanda tem se ausentado de sua residência aos finais de semana 

e em horários não permitidos, bem como não está carregando 

devidamente sua tornozeleira, pelo que sua regressão cautelar foi 

determinada às fls. 456/457.

Mandado de prisão efetivado em 18.04.2018 (fl. 462).

Audiência de justificação à fl. 470.

Manifestação das partes às fls. 472/473 e 474/477.

Na sequência, visando anteder o fim ressocializador da execução penal, 

este Juízo revogou a regressão da recuperanda (fls. 478/479, 

19.06.2018), dando-lhe uma nova chance, pelo que foi novamente inserida 

ao regime semiaberto, mediante as condições aplicadas à fl. 484.

Ato contínuo, a Polícia Civil comunicou o descumprimento do recolhimento 

domiciliar pela recuperanda, oportunidade em que foi abordada em 

“fumódromo”, no dia 19.07.2018, às 22h (fl. 494).

À fl. 499 foi noticiado pela Central de Monitoramento Eletrônico que a 

recuperanda removeu sua tornozeleira eletrônica.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Conforme relatado, a recuperanda retornou ao regime extramuros, há 

quase dois meses, mediante condições fixadas à fl. 484, sendo que no 
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item “a”, “c” e “d” consta expressamente que a apenada deveria manter o 

aparelho de monitoramento eletrônico sempre carregado e em perfeitas 

condições, estando vedada a remoção, exceto por pessoa autorizada, 

bem como deveria se recolher em sua residência aos finais de semana e 

feriados, e nos dias úteis entre 20h e 05h, e abster-se de frequentar 

locais de reputação duvidosa.

 Pois bem, segundo consta à fl. 494, a recuperanda foi flagrada pela 

Polícia Civil, frequentando local comumente conhecido como “fumódromo”, 

em horário não permitido (19.07.2018, às 22h).

Não fosse isso, conforme informado pela Central de Monitoramento à fl. 

499, a recuperanda removeu sua tornozeleira eletrônica em 03.07.2018, 

sem autorização deste Juízo.

Vale destacar que a recuperanda foi advertida que o descumprimento das 

condições impostas na decisão de revogação ensejaria nova regressão 

do semiaberto ao fechado.

Nestas circunstâncias, tenho como imprescindível a regressão cautelar de 

regime da recuperanda, uma vez que é manifesta a violação das 

obrigações impostas para o regime extramuros, o que constitui falta grave 

segundo art. 50, inciso V, da LEP.

Consigno ser plenamente cabível a expedição imediata de mandado de 

prisão para a hipótese de regressão cautelar, à medida que a regressão 

definitiva ocorrerá quando de sua oitiva, em audiência de justificação 

específica para este fim.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - SUPOSTA PRÁTICA DE FALTA 

GRAVE - REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME - DESNECESSIDADE DE 

OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO - EXIGÊNCIA QUE SE IMPÕE APENAS 

PARA A REGRESSÃO DEFINITIVA - ORDEM DENEGADA. O Superior 

Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, cometida 

falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar 

do regime prisional, sem a oitiva prévia do condenado, que somente é 

exigida na regressão definitiva. (Habeas Corpus nº 90725/2011, 1ª 

Câmara Criminal do TJMT, Rel. Paulo da Cunha. j. 11.10.2011, unânime, DJe 

26.10.2011).

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO DO REGIME 

PRISIONAL EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE - 

INCONFORMISMO DA DEFESA - 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO 

LEVANTADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - 1.1. 

INVIABILIDADE DA VIA ELEITA PARA A ANÁLISE DA TESE DE NEGATIVA 

DE AUTORIA DA INFRAÇÃO IMPUTADA AO BENEFICIÁRIO - 

ACOLHIMENTO - VIA INADEQUADA PARA O EXAME DE PROVAS - 1.2. 

MANDAMUS PARCIALMENTE CONHECIDO PARA SE AVALIAR A 

LEGALIDADE DA DECISÃO INVECTIVADA - MATÉRIA DE DIREITO - 2. 

MÉRITO - NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE 

REGIME SEM A OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO - IMPROCEDÊNCIA - 

POSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À REGRESSÃO CAUTELAR - 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA EM SEGUIDA - PROCEDIMENTO 

EXIGIDO NO ART. 118, § 2º, DA LEP DEVIDAMENTE OBSERVADO - 

PRESCINDIBILIDADE DA APURAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA DA FALTA 

GRAVE IMPUTADA AO PACIENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

EVIDENCIADO - 3. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE 

CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM ALMEJADA. 1.1. A via estreita do 

habeas corpus não autoriza o exame aprofundado de provas, motivo pelo 

qual não se faz pertinente a análise da tese de negativa de autoria da falta 

grave imputada ao paciente neste mandamus. 1.2. Por outro lado, deve ser 

conhecido o writ para se examinar a legalidade da decisão que determinou 

a regressão de regime prisional, por se tratar de matéria exclusivamente 

de direito. 2. Não há qualquer óbice à regressão cautelar do reeducando 

ao regime fechado até a realização da audiência de justificação prevista 

no art. 118 da Lei de Execuções Penais. O art. 118, § 2º, da Lei de 

Execuções Penais não exige a instauração de procedimento administrativo 

para o reconhecimento de falta grave, bastando a realização da audiência 

de justificação, em cuja oportunidade sejam observados a ampla defesa e 

o contraditório. (Habeas Corpus nº 74232/2011, 3ª Câmara Criminal do 

TJMT, Rel. Luiz Ferreira da Silva. j. 24.08.2011, DJe 02.09.2011).

Por fim, admitindo-se a suspensão cautelar do regime mais benéfico, vale 

destacar a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “(...) Dependendo do 

caso concreto, pode o juiz da execução penal suspender cautelarmente o 

regime mais benéfico (aberto ou semiaberto), inserindo o condenado em 

regime fechado. (...)”. (Leis penais e processuais penais comentadas. 5ª 

ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 562).

Em face do exposto, determino a regressão cautelar do regime de 

cumprimento da pena da recuperanda FRANCIELE FERREIRA MONTEIRO, 

do semiaberto para o fechado, devendo-se expedir imediato mandado de 

prisão.

Após, aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão, mantendo o feito 

em arquivo provisório.

Insira o mandado de prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão 

(BNMP), conforme determina o art. 1.777 da CNGC/MT.

Por fim, em caso de efetivação do mandado, volvam-me conclusos para 

designação de audiência de justificação.

Ciência ao Ministério Público e Defensor.

Em arremate, considerando a nova guia de fl. 501, determino que seja 

juntada a cópia do auto de prisão em flagrante ou decisão que decretou a 

prisão da apenada, na ação penal sob CI 226404, com o respectivo 

mandado de prisão e certidão de cumprimento. Ao ensejo, colacione cópia 

da sentença condenatória integral, vez que a juntada às fls. 510/514 está 

incompleta.

 Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 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.: 251610 Nr: 3886-98.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Mendonça da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA DE ANDRADE 

RODRIGUES - OAB:17.414/0

 PROCESSO/CÓD. Nº 251610

Vistos etc.

 Considerando os documentos juntados pela defesa às fls. 106/109, 

acolho a justificativa do recuperando para os devidos fins.

Outrossim, proceda-se com as determinações finais de fls. 68/70.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 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.: 235521 Nr: 486-13.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Danilo Freitas Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151

 PROCESSO/CÓD. Nº 235521

 Vistos, etc.

Considerando que o apenado juntou às fls. 265/275 comprovantes de 

trabalho para justificar sua ausência na Cadeia Pública no mês de julho de 

2018, abono suas faltas para os devidos fins.

Aguarde-se o cumprimento da pena.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 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 
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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 

14.645

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presente 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO da parte Embargante, 

através de seus advogados, da expedição do Termo de Caução, sendo 

assim às providências determinadas na decisão de fls. 134/136.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 23408 Nr: 313-75.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Mendonça Martins Júnior, Laércio 

Antonio Amado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frederico Leôncio Gaiva 

Neto - OAB:13.537, Sem adv. - OAB:, Thiago Oliveira Amado - 

OAB:MT 11506

 Assim, por reconhecer hipótese de erro material na decisão à fl. 183, 

onde consta: “Por sua vez, em relação ao Executado Laércio Antônio 

Amado, já intimado, defiro a busca de ativos financeiros através do 

Sistema Bacenjud, nos valores indicados às fls. 176/178, porque a 

decisão proferida às fls. 114/115 determinou incontroversos os valores 

executados, não tendo sido objeto de reforma neste ponto.” Passa a 

constar: “Por sua vez, em relação ao Executado Laércio Antônio Amado, 

já intimado, defiro a busca de ativos financeiros através do Sistema 

Bacenjud, nos valores indicados às fls. 176/178.” Releva notar ainda, que 

o “Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, 

Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de Valores” à fl. 187, 

apresentou erro material na quantia R$ 473.361,02, e que o resultado da 

penhora na quantia de R$ 167,14 é infimamente inferiores a quantia que 

apresentada pelo Executado Laércio Antônio Amado à fl. 176. Desta 

forma, observa-se a estrita observância ao conteúdo do delineado no 

Recurso de Agravo de Instrumento n. 8361/2014 (fls. 170/174), porquanto 

garantido o contraditório e a ampla defesa, em razão da decisão à fl. 175, 

e da própria manifestação do Executado Laércio Antônio Amado à fl. 176. 

Outrossim, a teor do art. 1.018, § 1° e § 2°, do Código de Processo Civil, 

reformo a decisão no ponto acima delineado, e mantenho a decisão 

agravada nos demais termos pelas razões fáticas e jurídicas que a 

embasaram. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108760 Nr: 5354-66.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a 

parte autora, por seus advogados, para se manifestar acerca da petição 

da parte Requerida de fls. 48/58, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83613 Nr: 1169-53.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Cristiano Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 46419 Nr: 1838-82.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agropecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helton Podolan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 131.

Assim, concedo à requerente dilação de prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e retornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105071 Nr: 3336-72.2017.811.0086

 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: JOÃO PAULO DE SENA PIVOTTO, Conduvale 

Transportes Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURAL PORK ALIMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALES ALEXANDRE MIDON DE 

MELO - OAB:MT 15.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte autora não juntou o comprovante 

de pagamento da guia emitida no site do Tribunal de Justiça referente às 

custas judiciais, a qual está encartada à fl. 29-v, bem como não foi 

calculado na referida guia o valor concernente às taxas judiciais, que 

também deverão ser recolhidas.

 Ademais, constato que a parte autora não juntou nos autos cópia legível 

dos documentos de fls. 09, 09-v e 10.

 Dessa forma, intime-se o patrono da requerente para, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, trazendo 

aos autos o comprovante de pagamento da guia emitida no site do Tribunal 

de Justiça referente às custas judiciais, bem como para emitir a guia de 

recolhimento das taxas judiciais e juntar o comprovante de pagamento 

desta, assim como carrear aos autos cópia legível dos documentos 

supracitados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do artigo 321, paragrafo único, do mesmo Código.

Por fim, defiro o requerimento de fl. 27 quanto ao pedido de exclusão da 

empresa CONDUVALE TRANSPORTES LTDA EPP do polo ativo da ação.

 Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53647 Nr: 1150-52.2012.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Pasquali Jankoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelino Jankoski, A Apurar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT, Daiana Costa Beber - OAB:13781/MT, Roger 

Klerisson Rozão - OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para 

manifestar-se sobre a proposta de honorários periciais apresentada às 

fls. 115/118, em 5 (cinco) dias, conforme artigo 465, §3º, NCPC, bem como 

para que, em caso de concordância, proceda ao depósito do valor integral 

referente à verba honorária em juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 31629 Nr: 1223-34.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tractor Parts Peças e Implementos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terbio Luiz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea Biancardini - 

OAB:MT-5.009, Otacílio Peron - OAB:MT 3.684-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 128, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do 

CPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ, determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ do 

executado.

 Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o executado para, querendo, 

requerer o que é de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Em sendo negativo o bloqueio, intime-se o exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de 

direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95077 Nr: 3094-50.2016.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNCB, RMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilario Schiefelbein - OAB:MT 

12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Mantelli Junior - 

OAB:MT 17.540

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos pelo rito do artigo 528, § 3°, 

proposta por GABRIELLE NATHALLIE CARDOSO BATISTA, em face do 

executado GERALDO BATISTA.

Ante o inadimplemento das prestações alimentícias à exequente, foi 

decretada a prisão civil do executado às fls. 76/77, o qual foi encaminhado 

para cumprimento através de carta precatória à Comarca de 

Diamantino/MT, mas não houve notícia nos autos acerca do efetivo 

cumprimento da ordem.

Após, às fls. 83/84 há petição da exequente informando que o executado 

teria adimplido o valor total da dívida, postulando pela extinção da 

execução e recolhimento do mandado de prisão.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos, verifico que o executado foi devidamente citado e, 

após a decretação de sua prisão civil, ainda que o mandado não tenha 

sido efetivamente cumprido, efetuou o pagamento das prestações 

alimentares em atraso e das vencidas no curso deste procedimento, 

segundo afirmação da exequente às fls. 83/84.

Ante o exposto, considerando que houve a quitação dos alimentos pelo 

executado, conforme informado, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários sucumbenciais pela parte executada, os quais arbitro 

no valor de 10% (dez por cento) da importância executada.

Expeça-se o respectivo contramandado de prisão.

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 Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98535 Nr: 5448-48.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNCB, RMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilario Schiefelbein - OAB:MT 

12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Mantelli Junior - 

OAB:MT 17.540

 Vistos.

Ante a constrição efetivada sobre três veículos, conforme minuta de fls. 

62/64, intime-se a parte exequente para requerer o impulsionamento da 

execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95227 Nr: 3208-86.2016.811.0086

 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: Sonia Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jk Folhados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Biancardini - 

OAB:MT-5.009, Bruna Elisa Peron - OAB:14.604, Cristinny Nunes 

Rondon Santana - OAB:22.716, Janayna Nunes de Arruda - 

OAB:17.625, Otacílio Peron - OAB:MT 3.684-A

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por SONIA GOMES DA SILVA em face de 

JK FOLHEADOS, todos devidamente qualificados nos autos. (...) Defiro a 

produção de prova pericial grafotécnica pleiteada pela autora Sonia 

Gomes da Silva a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal 

da representante legal da parte requerida.Assim, NOMEIO como perito o 

Sr. MARCIO ALEXANDRE PRADO MONTEIRO DA SILVA, perito 

grafotécnico, podendo ser localizado na Rua das Ipoméias, 1201, setor 

industrial norte em Sinop/MT, oportunidade em que as despesas periciais 

serão custeadas pela parte vencida ao final da demanda.Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), obedecendo 

ao disposto na Resolução n.º 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça. 

Intime-se o perito nomeado para que, no prazo de (05) cinco dias, se 

manifeste acerca do aceite ou não da nomeação.Após, intimem-se as 

partes para se manifestar acerca desta nomeação, cumprindo o disposto 

no artigo 465, § 1°, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que 

apresentem quesitos, caso ainda não tenham apresentado e indicar 

assistente técnico.O laudo deverá ser juntado aos autos em 15 (quinze) 

dias, a contar do início dos trabalhos.Após a vinda aos autos do laudo 

pericial, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme artigo 477, § 1°, do CPC.DEFIRO o pedido das 

partes e designo audiência de instrução e julgamento para o dia __28 /_11 

/ 2018, às __14__ h _00__ min, para que as partes produzam prova 

testemunhal e o depoimento pessoal da representante legal da parte 

requerida.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79073 Nr: 2296-60.2014.811.0086
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Paulo Cabral, Lenice Lambrecht Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Bueno Barcellos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Vitor Juliano Ramos - OAB:MT 15.320

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por ANTÔNIO 

CARLOS BUENO BARCELLOS em face de AIRTON PAULO CABRAL e 

LENICE LAMBRECHT CABRAL, processando-se nos moldes do art. 523 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, pelo qual requer o pagamento 

do valor arbitrado na sentença deste juízo, o qual foi confirmado, 

incluindo-se, as custas processuais e honorários advocatícios majorados 

para 12% sobre o valor da execução, pelo Recurso de Apelação 

n°140147/2017 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido ao executado que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93166 Nr: 1952-11.2016.811.0086

 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: Edmilson Antonio de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora por edital, para dar prosseguimento ao feito, 

devido à renúncia do advogado constituído.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87931 Nr: 3683-76.2015.811.0086

 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: Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Gestão de Agronegocios Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): UNION GESTÃO DE AGRONEGOCIOS 

LTDA., CNPJ: 08838136000187, Inscrição Estadual: 133816451. 

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 parte autora IGUAÇU MAQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n° 33.656.729/0001-70, 

Inscrição Estadual n° 13.079905-05, ajuizou AÇÃO MONITÓRIA em 

desfavor de UNION GESTÃO DE AGRONEGÓCIOS LTDA., pessoa jurídica 

de direito privado, CNPJ n° 08.838.136/0001-87, aduzindo, em breve 

síntese, que a ré é devedora de transações comerciais realizadas com a 

autora, de natureza “venda a prazo”, cujos títulos são notas fiscais de n° 

33693, n° 33745, n° 34001, n° 34373, cuja soma é o valor de R$ 

26.415,87.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o requerido está em local 

incerto e não sabido, bem como a parte autora e este juízo não lograram 

êxito em localizar a parte requerida, DETERMINO que seja a mesma citada 

por edital, nos termos do artigo 256, I, do CPC.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, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 17 de agosto de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87931 Nr: 3683-76.2015.811.0086

 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: Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Gestão de Agronegocios Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.219 e 1.220 da CNGC, 

impulsiono estes autos à expedição de matéria para a imprensa, com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para que retire o 

edital na Secretaria da Segunda Vara, para publicação, dando 

cumprimento ao que determina o artigo 257 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90510 Nr: 254-67.2016.811.0086

 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): ANDERSON LUIZ DALZOTTO E CIA LTDA – ME 

(DALMEI COM. E REPRESENTACOES), MARLONEI LUIZ FRONZA, 

GRACIANE DECEZARO FRONZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Considerando o teor da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 36 que 

informa QUE O EXECUTADO ANDERSON LUIZ DALZOTTO É FALECIDO E 

QUE A EMPRESA ANDERSON LUIZ DALZOTTO E CIA LTDA - ME (DALMEI 

COM. E REPRESENTAÇOES) TEM OUTRO PROPRIETÁRIO E OUTRO CNPJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR O EXEQUENTE PARA QUE, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, INFORME A QUEM SE REFERE O ENDEREÇO 

INFORMADO ÀS FLS. 57 A FIM DE QUE SEJA EXPEDIDA A COMPETENTE 

CARTA DE CITAÇÃO DE FORMA QUE HAJA EFETIVIDADE NO 

CUMPRIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100175 Nr: 303-74.2017.811.0086

 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: MOCELIN PNEUS AUTO CENTER LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A, Ligia Duarte Souza Pires EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B, MARIO GONÇALVES MENDES NETO - 

OAB:12142

 Vistos.

Indefiro o pedido para início da fase de cumprimento de sentença 

formulado às fls. 226/227, considerando que houve a interposição de 

recurso de apelação pela parte autora, com pedido de atribuição de efeito 

suspensivo, o qual deverá ser apreciado pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Assim, intime-se a parte requerida para apresentação das contrarrazões 

no prazo legal e, após, remetam-se os autos ao TJMT.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52264 Nr: 3279-64.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Bernardo Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Carolina Nogueira 

Ribeiro - OAB:283410/SP, Maycon Tadeu Lamim - OAB:MT 16.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista a decisão proferida em sede de recurso de apelação pelo 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região, devidamente transitada em 

julgado, a qual manteve parcialmente a sentença proferida em primeira 

instância, intimem-se as partes, cientificando-as sobre o retorno dos 

autos, bem como para requerer o que de direito, no prazo legal.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 35946 Nr: 2288-30.2007.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C da Silva Gas - Me, Aline Lucia da Silva 

Pereira, Leandro Félix Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Serviuc de Souza - 

OAB:MT 20.090-O, Leandro Felix Pereira - OAB:12673/MT

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 181 e fls. 183, para desentranhamento dos 

documentos apontados pela parte autora e a sua substituição por cópias.

Intime-se o requerente para retirada dos documentos no prazo máximo de 

30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 4800 Nr: 77-41.1995.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Kurek, Espolio de Herminio Pedro 

Taffarel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:MT 8.066

 Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão formulado pela exequente às fls. 214 e 

215, conforme dispõe o artigo 313, do CPC, porém, apenas pelo prazo de 

60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a exequente para dar 

prosseguimento no feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Indefiro porém, o requerimento para realização de nova avaliação do 

imóvel penhorado nestes autos, considerando que o espólio do executado 

HERMÍNIO PEDRO TAFFAREL sequer foi localizado para ser intimado da 

primeira avaliação realizada, de maneira que é por essa razão que o feito 

encontra-se suspenso.

Decorrido o prazo de suspensão e intimada a parte exequente, tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75073 Nr: 3629-81.2013.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Sartori, Sônia Regina Bettiato Sartori, Maria 

Angélica Bettiato Sartori, Norberto Luiz Sartori (Espolio), Juliana Luiza 

Sartori, Gustavo José Sartori, Tiago Filipe Sartori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfeo Boscoli Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Kuster Andriata - 

OAB:43663/PR, Paula Küster Andriata - OAB:MT 15.998A, Wilson 

Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012, Marcos Tomás Castanha - OAB:4575/MT

 (...) Desta feita, considerando a concordância expressa do perito 

nomeado em reduzir seus honorários anteriormente arbitrados, e 

considerando o grau de complexidade da perícia a ser realizada, 

estabeleço como montante relativo aos honorários a importância de R$ 

55.700,00 (cinquenta e cinco mil e setecentos reais).Intimem-se os 

requerentes para depositar em juízo a quantia equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) dos honorários periciais no prazo de 05 (cinco) 

dias, visto que o requerido já efetuou o depósito da parte que lhe incumbia, 

consoante comprovante de fls. 345/347.Fica desde logo deferida à 

liberação de 50% da verba honorária para realização dos trabalhos, com o 

restante condicionado à homologação do laudo. Os trabalhos deverão se 

iniciar no prazo de até 10 (dez) dias após a liberação da 1ª parte dos 

honorários.O perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar o 

laudo em juízo após a realização da pericia.Apresentado o laudo, 

intimem-se as partes, para, no prazo de 15 (quinze) dias se manifestarem 

acerca deste, em observância ao artigo 477, § 1º do Novo Código de 

Processo Civil.Após a manifestação das partes, retornem os autos 

conclusos para homologação do laudo e/ou designação de audiência de 

instrução e julgamento, conforme o caso.Tendo em vista que o valor da 

perícia foi reduzido e o requerido efetuou depósito de valor superior à 

metade dos honorários periciais, proceda-se à restituição ao demandado 

do valor excedente a R$ 27.850,00 (vinte e sete mil, oitocentos e 

cinquenta reais), considerando que depositou o valor de R$ 38.250,00 

(trinta e oito mil, duzentos e cinquenta reais).Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75699 Nr: 4266-32.2013.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Miguel Menolli, Loyde Panchoni Menolli, Jose 

Carlos Menolli, Marisa Panchoni Menolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Arão Brilmann, Espólio de Dora 

Brilmann, Vital José Fialho Velho, Lea Tereza Brilmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70971 Nr: 3489-81.2012.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 487 de 785



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Jadir Faccio, José Jadir Faccio - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Almeida Filho Me, Luiz Antonio 

Almeida Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Considerando que o requerido está em local incerto e não sabido, bem 

como a parte autora e este juízo não lograram êxito em localizar a parte 

requerida, DETERMINO que seja a mesma citada por edital, nos termos do 

artigo 256, I, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75315 Nr: 3872-25.2013.811.0086

 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: OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 73.

Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) 

dias, trazer aos autos o endereço da parte executada ou comprovação 

por meio de juntada de documentos nos autos que tentou localizar o 

endereço.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53897 Nr: 1397-33.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C da Silva Gas - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

O pedido de citação por edital foi deferido à fl. 83.

Ante a inércia do requerido após a citação por edital através do Diário 

Eletrônico do TJMT, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca, como 

curadora especial do requerido, uma vez que o Núcleo da Defensoria 

Pública Desta Comarca conta com 2 (dois) Defensores Públicos, em 

consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-70.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CONCEICAO RAMOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000425-70.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JESSICA CONCEICAO RAMOS SILVA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos 

os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os 

requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 

Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 

Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 
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Mutum/MT, 17 de agosto de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-55.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DAS NEVES LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000426-55.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCAS DAS NEVES LEMES REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos 

do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os requisitos 

legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. 

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da 

parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em 

caráter de urgência, quando observar manifesta a existência de 

probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a antecipação 

dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande inovação 

trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade aos feitos, 

bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do direito que 

somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. Justamente pela 

antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio 

direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos 

pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte 

deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos 

mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. Dadas estas 

considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. Assim, para 

fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos 

na inicial são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, 

em especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Por outro lado, considerando que 

vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, 

onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das 

informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a 

existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão 

inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da 

restrição pode, concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da 

inadimplência a um patamar de irreparabilidade, o que compromete a 

eficácia do provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada 

a garantia do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 17 de agosto de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 104293 Nr: 2904-53.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Lucas Peccin Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Henrique de Souza 

Neves - OAB:MT 20.328

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para manifestar-se sobre o cálculo 

lançado às fls. 110, no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 120490 Nr: 3880-26.2018.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jardel Lennon Laabs, Weslen de Lima de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelino Santana de 

Oliveira Junior - OAB:MT 21.500

 Isto posto, e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido formulado pela Defesa, e MANTENHO a prisão preventiva 

decretada em desfavor do acusado Jardel Lennon Laabs. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 116237 Nr: 1954-10.2018.811.0086

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Maria Mariano - 

OAB:MT 3.539-A

 Vistos.

 Trata-se de Medida Cautelar instaurada para apurar a prática do crime 

previsto no art. 216-A do Código Penal, supostamente praticado pelo 

indiciado José Angelo Pandin Mompean, em data não especificada nos 

autos, mais sabidamente que ocorreu em meados de março de 2018.

Em manifestação de fl. 99/v.º, o Ministério Público requereu a remessa do 

presente procedimento ao Juízo Especial Criminal desta Comarca, por se 

tratar de contravenção penal tipificado no art. 61 do Decreto-Lei n.º 

3.688/41.

Decido.

Considerando que o presente procedimento visa apurar a prática do delito 

tipificado 61 do Decreto-Lei 3.688/41, deve o feito ser declinado para o 

Juizado Especial desta Comarca, que possui competência para processar 

e julgar crimes desta natureza.
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Destarte, declino da competência em razão da matéria versada, em favor 

do Juizado Especial Criminal desta Comarca de Nova Mutum.

Intime-se o Ministério Público e após, remetam-se os autos ao Juízo 

competente, com alterações cadastrais necessárias.

 Intime-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 84492 Nr: 1675-29.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequias Bueno de Quadros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539

 Vistos.

 Trata-se de pedido formulado pela defesa do reeducando, requerendo em 

síntese o levantamento de alvará referente aos trabalhos realizados na 

empresa COOMUSERV entre os dias 01/01/2016 à 01/08/2016 (fls. 

172/173), haja vista que o reeducando não portava documentos a época, 

sendo os respectivos valores depositados em juízo (fls. 263/271 e 302).

O Ministério Público não se opôs ao pedido da defesa (fls. 305/306).

Decido.

Compulsando detidamente os autos, verifico que não há nenhum 

empecilho para restituição dos valores depositados em juízo a defesa, 

uma vez que foi devidamente juntado procuração com poderes especiais 

para este fim, bem como juntado o comprovante do respectivo valor às fls. 

174/175.

Isto posto, defiro o pedido da defesa, devendo ser restituída ao 

reeducando a quantia depositada em juízo (R$10.250,00), na pessoa de 

sua causídica constituída (fls. 158 e 302).

Expeça-se o competente alvará de liberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117481 Nr: 2527-48.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tony Gleison Lemes França, Lucas Eduardo 

Tavares da Silva Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCAS EDUARDO TAVARES DA SILVA 

MELO, Cpf: 07364232141, Rg: 29706378, Filiação: Emmanuela Tavares da 

Silva Melo e Willians da Silva Melo, data de nascimento: 24/03/1998, 

brasileiro(a), natural de Maceió-AL, solteiro(a), Telefone 65-9671-0941. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu denúncia em face de LUCAS EDUARDO TAVARES DA SILVA 

MELO , vulgo "TAMIRES". Consta no Inquériot Policial que no dia 15 de 

março de 2018, próximo a Prohab nesta cidade o denunciado, em 

comunhão de esforço e unidade de designos, agindo com animus necandi, 

por motivo fútil e utilizando-se de recurso que deficultou a defesa da 

vítima, iniciou atos executórios com o intuito de matar Leandro Augusto de 

Barros Nascimento, não consumando seu intuito por circunstâncias 

alheias à sua vontade. Em face do exposto, vem o Ministério Público 

denunciar LUCAS EDUARDO TAVARES DA SILVA MELO , vulgo 

"TAMIRES"como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c 

artigo 14, II, e art. 155, § 4º, inciso IV, na forma do art. 69, todos do Código 

Penal. Nova Mutum em 11/06/2018. recebido a denúncia em 14/06/2018 fls. 

76 autos em epígrafe.

Despacho: Vistos. Considerando que o réu Lucas Eduardo Tavares da 

Silva Melo encontra-se em lugar incerto e não sabido, defiro a cota 

Ministerial de fl. 94. Expeça-se o necessário para a citação por edital do 

denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 361 do 

CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha comparecido ou constituído 

advogado nos autos, tornem os autos com conclusos para nova 

deliberação.Sem prejuízo da determinação supra, certifique-se o Senhor 

Gestor acerca do cumprimento da missiva expedida à Comarca de Cuiabá 

(fl. 95) para a citação do denunciado Tony Gleison Lemes França.Às 

providências.Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Com urgência, posto 

tratar-se de réu preso.

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, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 16 de agosto de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 78149 Nr: 4077-88.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Baccarin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Considerando a anuência das partes quanto ao cálculo de pena de fl. 507, 

procedo sua HOMOLOGAÇÃO para que surta seus regulares efeitos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113768 Nr: 632-52.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para condenar o réu 

JOSÉ CARLOS MORAIS DOS SANTOS pela prática do crime previsto pelo 

artigo 217-A, c.c. artigo 226, II, ambos do Código Penal, por várias vezes, 

durante o período compreendido entre dezembro de 2017 até 04/02/2018, 

na forma do artigo 71, caput, do CP. Passo a dosimetria da pena: (...) Nos 

termos do artigo 33,§2º, a do CP, fixo para o cumprimento da pena o 

regime INICIALMENTE FECHADO, eis que além da quantidade da pena 

imposta, os delitos praticados pelo réu são hediondos.Por essas mesmas 

razões, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direitos ou sursis. O tempo que o acusado permaneceu preso 

preventivamente não autoriza qualquer mudança no regime inicial do 

cumprimento da pena, pelo que deixo de aplicar o disposto pelo artigo 

387,§2º do CPP, sem prejuízo do reconhecimento da detração pelo juízo da 

execução.O réu não poderá apelar em liberdade desta sentença, uma vez 

que persistem os motivos que ensejaram a decretação de sua segregação 

cautelar, agora com maior razão, já que condenado em primeira 

instância.Embora haja pedido expresso, e seja evidente a existência de 

dano moral à vítima, que é in re ipsa (presumidos) nesses casos, há que 

se considerar que a fixação do valor da indenização por danos dessa 

natureza devem observar sempre as condições pessoais do ofensor e do 

ofendido, grau de cultura, ramo de atividade, grau de suportabilidade do 

encargo, tudo no intuito de garantir que o valor da indenização seja o 

suficiente para reparar o dano causado ao ofendido, sem, contudo, 

importar no seu enriquecimento, bem como, para que sirva como 

reprimenda para que o ofensor não torne a incorrer na mesma falta, sem 

causar-lhe desequilíbrio financeiro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 47838 Nr: 113-24.2011.811.0086
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Carvalho de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pérsio Oliveira Landim - 

OAB:12295/MT

 Vistos.

Considerando a manifestação do Parquet de fls. 133/138, informando que 

o reeducando reside na Comarca de Diamantino/MT e que a competência 

dos Processos Executivos de Penas se altera de acordo com o domicílio 

do recuperando ou de acordo com o lugar onde estiver recolhido, declino 

da competência deste Juízo em favor do Juízo de Execuções Penais da 

Comarca de Diamantino/MT.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa e após, remetam-se os autos à 

Vara de Execuções Penais de Diamantino/MT.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 90588 Nr: 2973-16.2017.811.0012

 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: ANANIAS AUGUSTO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE ALINE DA PENHA CARDOSO, 

VALTER CARDOSO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÚLIO TOYAMA FALEIRO - 

OAB:19014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 188624..

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 17/10/2018 às 09h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64975 Nr: 432-15.2014.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTIDES NETO RODRIGUES DA SILVA, 

GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA CUNHA, VALDEZIR VILELA SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/O, ROBSON OLIVEIRA PRESTES - OAB:20.354-B

 Vistos.

 Homologo a desistência manifestada pela defesa de Aristides e 

Guilherme.

Instalada a solenidade, verifico não ter sido expedido corretamente o 

mandando de intimação do acusado Valdezir Vilela Souto, posto que seu 

endereço diverge daquele informado a ref.45 por sua advogada 

constituída e reiterado pelo MP em manifestação de ref.64.

Idêntico erro se verificou em relação ao mandado de intimação de André 

Luiz, o qual diverge do endereço informado por ocasião do inquérito 

policial.

Deste modo, deverá o cartório atentar para a atualização do endereço das 

partes e testemunhas.

Redesigno o presente ato para o dia 14 de dezembro de 2018, às 14h00. 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Saem os presentes intimados.

Intimem-se pessoalmente os policias civis a serem ouvidos em audiência, 

bem como a testemunha André Luiz no endereço informado por ocasião 

do inquérito policial (Residência localizada em frente a Mercearia 3G. 

Henry)

 Intime-se o acusado Valdezir Vilela Souto no endereço apontado as 

ref.45 e 64.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62934 Nr: 1616-40.2013.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO TAVARES DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 Vistos.

Ante o retorno da missiva com diligência infrutífera (ref. 185), aplico ao réu 

Diogo Tavares da Silveira o teor do artigo 367 do CPP.

Homologo a desistência quanto a inquirição da testemunha Ana Lúcia 

Firmino de Souza.

Declaro encerrada a instrução processual.

Às partes para apresentação dos memoriais finais, no prazo de cinco 

dias, iniciando-se pelo Ministério Público e, após, pela defesa técnica.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 86960 Nr: 712-78.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGERIO 

SEIXAS - OAB:15483-A

 Vistos.

Em que pese o requerente informar que a decisão liminar (ref. 04) está 

sendo descumprida pelo requerido (ref. 48), verifica-se da impugnação à 

contestação de ref. 14 que O CONTRATO DISCUTIDO NO FEITO (9659951) 

FOI EXCLUÍDO EM 04/02/2017 (data anterior à propositura do feito – 

08/02/2017), não havendo, por consequência, falar em descumprimento 

da ordem de sustação das cobranças pelo demandado.

Ademais, extrai-se da peça de ref. 14 que o autor incluiu novo pedido não 

deduzido na exordial, qual seja, a pretensão de declaração de inexistência 

de vínculo jurídico com base no contrato nº 119332751.

Quanto ao ponto, conforme art. 329 do Código de Processo Civil é possível 

ao autor a alteração ou aditamento do pedido até a citação do requerido, 

independentemente de consentimento deste, ou até o saneamento do 

processo, desde que haja o consentimento do réu.

 Eis a exegese do dispositivo:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 

independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de 

pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a 

possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, 

facultado o requerimento de prova suplementar.

Nesta senda, considerando-se a apresentação de defesa pelo 

demandado, intime-o para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se 

consente, ou não, com o aditamento efetuado pelo autor, manifestando o 

que entender de direito.

Decorrido o prazo retro, certifique-se e tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69400 Nr: 529-78.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO TOLENTINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 491 de 785



FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0

 Vistos.

Francisco Tolentino Ferreira e Helton Carlos de Medeiros Filho requereram 

o cumprimento de sentença em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, perseguindo, o primeiro, a quantia atualizada de R$ 29.832,42 

(vinte e nove mil e oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e dois 

centavos), e, o segundo, o montante de R$ 1.358,80 (mil trezentos e 

cinquenta e oito reais e oitenta centavos), a título de honorários 

advocatícios.

Intimado, o executado concordou com os cálculos apresentados (ref.98).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Ante a concordância do executado com os cálculos apresentados pelos 

exequentes, homologo-os e determino a expedição das respectivas 

Requisições de Pequeno Valor.

Com a vinda, nos termos do provimento 68 do CNJ, intimem-se as partes 

para ciência e eventuais requerimentos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65309 Nr: 731-89.2014.811.0012

 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): GLAUCIA NERY DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885/MT, TAÍSA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - 

OAB:11360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos no 

prazo legal da juntada de mandado de Penhora de fls.63/64, diligência 

negativa

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 106296 Nr: 3920-36.2018.811.0012

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROHGEMILLAR DE ABREU SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:21.455-A/MT

 Vistos.

 Trata-se de carta precatória para oitiva de testemunha.

Assim sendo, para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO audiência 

para o dia 22 de agosto de 2018, às 15h15min, (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara 

desta Comarca, no Fórum local.

INTIME-SE a testemunha, constando as advertências legais.

Em sendo policial militar, requisite-se na forma do art. 221, § 2º, do CPP, 

ou, sendo funcionário público, expeça-se o competente mandado de 

intimação e comunique-se na forma do art. 221, § 3º, do CPP.

OFICIE-SE o Juízo deprecante, cientificando-o da data designada, bem 

como para que proceda às intimações necessárias, nos termos da Súmula 

273 do STJ.

CIENTIFIQUE-SE o MP, e a quem de direito.

Cumpra-se a ordem deprecada, nos termos da CNGC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102537 Nr: 1813-19.2018.811.0012

 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: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONES GOULART DE PAULA, REGIA DE 

MORAIS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:28442

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 188619.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 17/10/2018 às 08h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102538 Nr: 1814-04.2018.811.0012

 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: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINO MOCELIN, NARA REGINA MOCELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:28442

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 188615..

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 17/10/2018 às 09h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99258 Nr: 20-45.2018.811.0012

 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: JORGE SEVERINO, ANDRÉ CARDOSO SEVERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR SEVERINO, CLEUNIR GODOY, CAIO 

AUGUSTO DA GRAVA FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE SEVERINO - OAB:19052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ref. 62: trata-se de pedido de reconsideração da decisão de ref. 28, a 

qual indeferiu o pedido liminar formulado pela parte autora.

Analisados os documentos acostados, verifico que, em sua maioria, à 

exceção de apenas um, datam de período anterior ao próprio ajuizamento 

da ação.

O único documento com data posterior à propositura da ação, é anterior à 

decisão objeto do pedido ora em análise.

Deste modo, verifico que a pretensão autoral se encontra duplamente 

preclusa, primeiramente porque tais documentos deveriam ter instruído a 

inicial e, secundariamente, porque a decisão de ref. 28 deveria ter sido 

objeto de agravo e não do presente pedido de reconsideração, 

especialmente porque inexistem fatos novos, em sentido técnico, hábeis a 

ensejar a reanálise da pretensão por este mesmo juízo prolator do quanto 

se pretende ver reformado.

Ainda que superada a questão temporal relacionada à apresentação dos 

documentos em questão, verifico que seus teores não infirmam o 

indeferimento retro pronunciado por este juízo, especialmente porque 

continua inexistindo nos autos comprovação, prima facie, dos pagamentos 

dos quais pretende o autor ressarcimento.

Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.

De igual modo improcede o pedido de inclusão de Simone Fernanda 

Severino e Fernando Cesar Severino no polo passivo do presente feito, 

visto não integrarem a relação contratual objeto da lide.

Certifique a serventia quanto a citação de Jurandir Severino.

Intime-se o autor para recolher as custas processuais iniciais em 5 dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição. Eventuais dificuldades quanto 
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a emissão de guias para pagamento parcelado, deverão ser dirimidas 

juntamente ao cartório desta 2ª Vara, por contato telefônico se for o caso.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-78.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BERXOLINA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (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 Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Observa-se do depósito constante do Id. 

14819157, que a empresa reclamada cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, motivo pelo qual encaminho o feito ao setor de cumprimento 

para que intime a parte autora, na pessoa de seu advogado, a manifestar, 

no prazo de 5 (cinco) dias, e requerer o que lhe for de direito. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 17 de agosto de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76927 Nr: 730-03.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Domingos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte autora/recorrida concordou com os parâmetros 

da correção monetária pretendida pelo INSS (fls. 77/78), HOMOLOGO a 

desistência recursal da parte requerida (fls. 72/73), para que produza 

seus efeitos legais e jurídicos.

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 68/70 e, 

proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados às fls. 74. Após, providencie o 

levantamento dos valores descriminados.

Considerando a informação de que já foi encaminhado ao setor 

competente a implantação do benefício previdenciário (fl. 71-verso), 

intime-se a parte autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, nada sendo requerido, retornem os autos conclusos para extinção.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000615-28.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NATIVIDADE DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO)

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000615-28.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: NATIVIDADE DA SILVA ARAUJO REQUERIDO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Compulsando 

detidamente o feito, verifico que a requerente pugnou pela concessão das 

benesses da assistência judiciária gratuita, alegando hipossuficiência de 

recursos, contudo, a declaração de pobreza juntada com a inicial implica 

mera presunção relativa da hipossuficiência financeira declarada, que 

pode ceder ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade 

financeira. Dessa forma, intime-se o patrono da parte requerente para 

comprovar a miserabilidade alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou 

recolher as custas devidas, no prazo de 30 (trinta) dias, em consonância 

com o disposto no item 2.14.2.1 da CNGC, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil e o 

Provimento nº 43/2014-CGJ, bem como para indicar a profissão da 

requerente, nos termos do artigo 319, II, do CPC. Após, conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Paranatinga/MT, 10 de agosto de 2018. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000613-58.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIO PEDRO SCHUSTER (EXECUTADO)

ELIO PAULO SCHUSTER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000613-58.2018.8.11.0044. 

EXEQUENTE: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. EXECUTADO: VALERIO PEDRO SCHUSTER, ELIO PAULO 

SCHUSTER Intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder o 

recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, com 

o consequente cancelamento da distribuição. Paranatinga, 13 de agosto 

de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000464-62.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

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:

F A MARTINS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão Certifico e dou fé, para os devidos fins, que em 

cumprimento ao despacho retro procedi à retificação do valor da causa, 

valor correto: R$73.635,20 (setenta e três mil seiscentos e trinta e cinco 

reais e vinte centavos). Paranatinga/MT ,17 de agosto de 2018. JULIANA 

MIRANDA MAGALHAES CORREA SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 35731506

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000595-37.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA MARIA DOS SANTOS DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO)

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 
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DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA CERTIDÃO Impulsiono estes autos com a finalidade de que 

seja intimado o patrono da parte autora para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no item 2.14.2.1 

da CNGC, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 

290 do Código de Processo Civil e o Provimento nº 43/2014-CGJ, bem 

como para indicar a profissão da requerente, nos termos do artigo 319, II, 

do CPC. Paranatinga/MT ,17 de agosto de 2018. JULIANA MIRANDA 

MAGALHAES CORREA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 35731506

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000618-80.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

WELITON JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA CERTIDÃO Impulsiono estes autos com a finalidade de que 

seja intimado o patrono da parte autora para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no item 2.14.2.1 

da CNGC, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 

290 do Código de Processo Civil e o Provimento nº 43/2014-CGJ, bem 

como para indicar a profissão da requerente, nos termos do artigo 319, II, 

do CPC. Paranatinga/MT ,17 de agosto de 2018. JULIANA MIRANDA 

MAGALHAES CORREA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 35731506

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000613-58.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIO PEDRO SCHUSTER (EXECUTADO)

ELIO PAULO SCHUSTER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA CERTIDÃO Impulsiono estes autos com a finalidade de que 

seja intimado o advogado da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

proceder o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da 

inicial, com o consequente cancelamento da distribuição. Paranatinga/MT 

,17 de agosto de 2018. JULIANA MIRANDA MAGALHAES CORREA 

Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PARANATINGA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 35731506

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000615-28.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

NATIVIDADE DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA CERTIDÃO Impulsiono estes autos com a finalidade de que 

seja intimado o advogado da parte autora para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no item 2.14.2.1 

da CNGC, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 

290 do Código de Processo Civil e o Provimento nº 43/2014-CGJ, bem 

como para indicar a profissão da requerente, nos termos do artigo 319, II, 

do CPC. Paranatinga/MT ,17 de agosto de 2018. JULIANA MIRANDA 

MAGALHAES CORREA Analista Judiciario SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 35731506

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000396-15.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CORSO (REQUERENTE)

GILBERTO LOPES THEODORO (ADVOGADO(A))

JOSE IZIDORO CORSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INTEGRO AGROINDUSTRIAL S/A (REQUERIDO)

I. R. NOVAIS VEICULOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000396-15.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA CORSO, JOSE IZIDORO CORSO 

REQUERIDO: I. R. NOVAIS VEICULOS - ME, INTEGRO AGROINDUSTRIAL 

S/A Vistos. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Comunique-se à Comarca Deprecante, prestando as 

informações. Após, devolvam-se os autos à origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações de estilo. Paranatinga, 

20 de junho de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79301 Nr: 1913-09.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Alves de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca do laudo 

pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69155 Nr: 1334-95.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto da Silva Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

de citação dos requeridos na Comarca de Canarana-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.: 76222 Nr: 452-02.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loide Farias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

de citação dos requeridos na Comarca de Itiquira-MT, trazendo aos autos 

o comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 2.7.1.1.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66266 Nr: 97-26.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves de Jesus dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do ofício de fl. 100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 73556 Nr: 3010-78.2016.811.0044

 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: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYDSON FRANCISCO PETRY OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:14.176-A/MT, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez), acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fl. 32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69236 Nr: 1355-71.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorvalina Campos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Laudo Pericial de fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79899 Nr: 2174-71.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almier Ribeiro Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Laudo Pericial de fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81836 Nr: 3223-50.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Rodrigues Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Laudo Pericial de fl. retro.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000515-73.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO)

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT0004198A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. TERRAPLANAGEM E LOCACOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000515-73.2018.8.11.0044. AUTOR: 

MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE RÉU: M. C. TERRAPLANAGEM E 

LOCACOES LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE em face de M. C. TERRAPLANAGEM E 

LOCAÇÕES LTDA, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, que a empresa requerida descumpriu o contrato entabulado entre 

as partes. Assim, requereu a tutela de urgência, para que seja 

determinada a imediata retomada dos serviços e conclusão da obra, 

consoante o estabelece o contrato entabulado entre as partes. É o breve 

relato. Decido. Analisando os autos, verifico que a causa de pedir da 

presente demanda, coincide com a da ação de nº 428-37.2018.811.0044, 

Código nº 85914, sendo que, em ambas as ações, os fundamentos 

jurídicos são os mesmos. Neste sentido, dispõe o artigo 55 do Novo 

Código de Processo Civil: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais 

ações, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Segundo 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo 

Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6ª 

edição, artigo 103, nota 5, p. 452: "para existir conexão basta que a causa 

de pedir em apenas uma de suas manifestações seja igual nas duas ou 

mais ações. Existindo duas ações fundadas no mesmo contrato, onde se 

alega inadimplemento na primeira e nulidade de cláusula na segunda há 

conexão. A causa de pedir remota (contrato) é igual em ambas as ações, 

embora a causa de pedir próxima (lesão, inadimplemento), seja diferente.". 

Assim, verifica-se que foi colocado em debate, em ambas as demandas, o 

mesmo contrato, qual seja, o de nº 107/2014, nas quais as partes 

discutem a respeito da execução da avença, sendo forçoso, portanto, 

reconhecer que existe o risco de decisões conflitantes, circunstância que 

recomenda a reunião dos processos, com base no artigo supra, §3º, 

verbis: Art. 55. (...) § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os 

processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes 

ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão 

entre eles. Com efeito, Nos termos do art. 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 

03 DE 12 DE ABRIL DE 2018, “as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data”. Posto 

isso, pelas razões acima expostas, com fulcro no artigo 55, do Código de 

Processo Civil, e no artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03/2018, 

reconheço a conexão entre a ação nº 428-37.2018.811.0044 (físico) e a 

ação nº 1000515-73.2018.8.11.0044 (PJE). Desta feita, arquivem-se os 

autos, nos termos do artigo 13, §2º, da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03/2018. 

Após, em observância ao artigo 13, §2º, da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 

03/2018, intime-se a parte autora para providenciar a correta distribuição 

na forma física, qual seja, por dependência da ação de código nº 85914. 

Intimem-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 13 de agosto de 2018. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-05.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

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) 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: 1000261-03.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

DIVINA MARIA GALDINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

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.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 40627 Nr: 1243-78.2010.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. P. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT 10.661, WASHIGNTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:

 Considerando que a Empresa de Pericias IBEC – BRASIL, aceitou o 

encargo e apresentou proposta de honorários no valor de R$ 4.980,00 

(quatro mil novecentos e oitenta reais) (fls. 781/782).

Considerando que foi determinado o depósito dos honorários periciais pela 

executada Dibens Leasing S/A, intime-se a parte para promover o 

depósito dos honorários periciais ou apresentar querendo impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão da prova.

Intimem-se as partes para apresentarem, querendo, quesitos e 

assistentes técnicos para acompanhar a perícia, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41403 Nr: 2025-85.2010.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: J. P. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DIBENS LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366

 Considerando que a Empresa de Pericias IBEC – BRASIL, aceitou o 

encargo e apresentou proposta de honorários no valor de R$ 4.980,00 

(quatro mil novecentos e oitenta reais) (fls. 781/782).

Considerando que foi determinado o depósito dos honorários periciais pela 

executada Dibens Leasing S/A, intime-se a parte para promover o 

depósito dos honorários periciais ou apresentar querendo impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão da prova.

Intimem-se as partes para apresentarem, querendo, quesitos e 

assistentes técnicos para acompanhar a perícia, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90136 Nr: 1403-25.2018.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAROLINE APARECIDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691B

 Finalidade: Intimação do advogado do reeducando para que tome ciência 

da audiência admonitória designada para o dia 20/09/2018, às 13h45min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 40627 Nr: 1243-78.2010.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. P. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT 10.661, WASHIGNTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:

 Diante do exposto, determina-se:I – Oficie-se a conta única para vincular 

os valores depositados as fls.720/verso, dos autos Código 40627;II – 

Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e assistentes técnicos 

no prazo de 10 (dez) dias;III – Intime-se o perito nomeado para apresentar 

proposta de honorários periciais, informar quais documentos necessita 

para realização da perícia e o prazo para sua realização, no prazo de 15 

(dez) dias;IV – Apresentada proposta de honorários intimem-se as 

partes;Cumpra-se expedindo o necessário.Intimem-se. Peixoto de 

Azevedo/MT, 19 de junho de 2018. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82558 Nr: 568-71.2017.811.0023

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ RODRIGUES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. REBELATTO COMERCIO - ME, RICARDO 

REBELATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE GUSTAVO WINTER - 

OAB:19418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 Processo nº 568-71.2017.811.0023

Código nº 82558

Vistos, em correição.

Recebo os embargos, posto que apresentados dentro do prazo do artigo 

675, 2ª parte, do CPC/2015.

Considerando a manifestação do embargado fls. 87/88 do processo (cód. 

71527) informando que não tem interesse na penhora do veículo 

FIAT/STRADA, ano/modelo 2011, placa NPK – 1931/MT.

 Diante da manifestação da em embargada, deixo de suspender a liminar 

do processo de execução mencionado.

Cite-se o embargado para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contestar os embargos (artigo 679, do CPC/2015), advertindo-o que não 

sendo contestada a ação presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

na inicial (artigo 344, do CPC/2015).

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, certifique-se.

Com a resposta, sendo apresentados fatos descritos no artigo 350, do 

CPC/2015, ou ainda, contendo matéria elencada nos artigos 351 e 352, 

ambos do CPC/2015 e/ou apresentando documentos, intime-se a parte 
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autora para querendo, oferecer impugnação em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 12 de dezembro de 2017.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001752-41.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DILENE CONSTANTINO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001752-41.2018.8.11.0013. AUTOR: 

DILENE CONSTANTINO DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos Defiro a AJG, ante a afirmação de lei. O jurista 

Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento da cognição 

parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define como objetivos 

próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a viabilidade da 

realização de um direito ameaçado por perigo de dano iminente; II) realizar 

antecipadamente um direito, em face de uma situação de perigo; e III) 

realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em razão dos custos 

do procedimento comum. Para a antecipação total ou parcial dos efeitos da 

tutela fundamentada em urgência é imprescindível que se façam presentes 

os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que poderá ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil. O juízo de probabilidade não decorre da aparência do 

direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos no 

processo judicial. A aquisição do conhecimento é necessária para 

possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao estabelecimento de 

verdades absolutas, mas de certeza do caso concreto, que é necessária 

para possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao 

estabelecimento de verdades absolutas, mas de certeza do caso 

concreto. Partindo desse preceito entendo que não se fazem presentes 

nos autos os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela pedida. 

Nesse aspecto, registro que os documentos acostados ao processo, bem 

como diante da atual fase processual que se encontra, fica evidenciado 

que não há o que se falar em urgência no deferimento da presente 

medida. Cabe consignar ainda que se entende como probabilidade de 

direito àquele que não decorre, repito, da aparência do direito por indução, 

mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial, o 

que diante dos fatos alegados até então, não resta caracterizado. Ainda 

por perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se 

apresenta que o não deferimento da medida poderá causar danos 

irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da tutela mediata 

pretendida. Diante disso, entendo que a antecipação de tutela pretendida 

não encontra respaldo legal. Posto isso, INDEFIRO a antecipação de tutela. 

Cite-se a parte requerida com as advertências legais para apresentar 

resposta, querendo e no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e confissão quanto a matéria de fato. Realizada a citação e sendo 

apresentada a contestação dê-se vista ao autor para impugnação. 

Cumpra-se. , 17 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102261 Nr: 3046-53.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queiroz & Morais Guedes Ltda - ME, Jarbas 

Nunes Guedes Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Lopes Santos - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Diante da ausência de veículos no Sistema Renajud.

Ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161833 Nr: 1227-76.2018.811.0013

 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: CARLOS PEDRO GARCIA DOS SANTOS, Pedro Garcia 

dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, portanto abro 

vistas para a parte autora apresentar impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 31309 Nr: 4729-77.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Newton de Freitas 

Miotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉCIO CIPRIANO MANIÇOBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Franco de Carvalho - 

OAB:4129-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Defiro o requerido.

Aguarde-se por 10 dias.;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151729 Nr: 8768-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JESSICA SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:MT 8506-A, Rodrigo Pouso de Miranda - OAB:MT 12.333

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com fulcro 

assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno o 

autor ao pagamento da verba honorária que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), suspensa essa condenação, por cinco anos, nos 

termos dos artigos 11, § 2º, e 12, da Lei 1.060/50, por força dos 

benefícios da assistência judiciária. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151065 Nr: 8474-45.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jackson Pereira de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:MT 8506-A, Rodrigo Pouso de Miranda - OAB:MT 12.333

 Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 
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o pedido inicial e condeno a Requerida a pagar ao Requerente o montante 

de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), acrescidos de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, contados a partir da data da citação ou do indeferimento 

administrativo, o que ocorreu primeiro.Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na 

forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% do 

valor da condenação.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150751 Nr: 8352-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BIANCA MARIA CRISOSTOMO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:OAB/MT 12.333

 Verifica-se o valor do pagamento da indenização securitária a autora pela 

requerida na fase administrativa foi o correto. No mais, não se perca de 

vista que a Lei n. 6.194/74, que estabelecia a indenização em valor 

correspondente a 40 salários mínimos, foi, nesse particular, modificada 

pela Lei nº 11.482/07, a qual trouxe parâmetros fixos de indenização para 

os casos de coberturas obrigatórias. Dentre elas, o valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) em caso de morte, ou invalidez permanente 

que é o que efetivamente foi pago à autora, o que resta incontroverso e 

comprovado nos autos (art. 3º, inciso II), patente que o acidente ocorreu já 

sob a vigência da nova disposição legal. Não se verifica a 

inconstitucionalidade formal alegada em relação a referida alteração legal. 

Conquanto não recomendável que a lei, em sentido formal, trate de matéria 

diversa daquela apontada em seu objeto - assim aponta a Lei 

Complementar nº 95/98, não perde a validade por fazê-lo, não se tendo 

notícia de vício de elaboração formal quanto à lei nº 11.482/07. Não se 

olvide que a declaração de sua inconstitucionalidade é matéria de 

competência de outro órgão jurisdicional, que nada sinalizou a respeito, 

sequer pela via difusa de controle constitucional. Também, a Casa 

Legislativa que operou o processo legislativo é competente para a matéria 

legislada. No entanto tal valor deve ser proporcional a porcentagem da 

lesão. Senão vejamos: DPVAT. PROPORÇÃO. INVALIDEZ. Diante da 

interpretação que se dá ao art.5º, §5º da Lei 6.194/1974 é possível a 

cobertura parcial do DPVAT ao levar-se em conta o grau de invalidez. Não 

haveria sentido útil de a lei quantificar a quantificação das lesões e 

percentuais de tabela para fins de DPVAT se esse seguro sempre fosse 

pago em seu valor integral. REsp 1.119.614-RS Rel. Min. Aldir Passarinho 

Junior, julgado em 04/08/2009 (Informativo STJ 401) Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com fulcro assente no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. P. R. 

I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150643 Nr: 8301-21.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aneli Moreira Dias Voznhak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB: MT 8506-A, Rodrigo Pouso de Miranda - OAB: MT 12.333

 Verifica-se o valor do pagamento da indenização securitária a autora pela 

requerida na fase administrativa foi o correto. No mais, não se perca de 

vista que a Lei n. 6.194/74, que estabelecia a indenização em valor 

correspondente a 40 salários mínimos, foi, nesse particular, modificada 

pela Lei nº 11.482/07, a qual trouxe parâmetros fixos de indenização para 

os casos de coberturas obrigatórias. Dentre elas, o valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) em caso de morte, ou invalidez permanente 

que é o que efetivamente foi pago à autora, o que resta incontroverso e 

comprovado nos autos (art. 3º, inciso II), patente que o acidente ocorreu já 

sob a vigência da nova disposição legal. Não se verifica a 

inconstitucionalidade formal alegada em relação a referida alteração legal. 

Conquanto não recomendável que a lei, em sentido formal, trate de matéria 

diversa daquela apontada em seu objeto - assim aponta a Lei 

Complementar nº 95/98, não perde a validade por fazê-lo, não se tendo 

notícia de vício de elaboração formal quanto à lei nº 11.482/07. Não se 

olvide que a declaração de sua inconstitucionalidade é matéria de 

competência de outro órgão jurisdicional, que nada sinalizou a respeito, 

sequer pela via difusa de controle constitucional. Também, a Casa 

Legislativa que operou o processo legislativo é competente para a matéria 

legislada. No entanto tal valor deve ser proporcional a porcentagem da 

lesão. Senão vejamos: DPVAT. PROPORÇÃO. INVALIDEZ. Diante da 

interpretação que se dá ao art.5º, §5º da Lei 6.194/1974 é possível a 

cobertura parcial do DPVAT ao levar-se em conta o grau de invalidez. Não 

haveria sentido útil de a lei quantificar a quantificação das lesões e 

percentuais de tabela para fins de DPVAT se esse seguro sempre fosse 

pago em seu valor integral. REsp 1.119.614-RS Rel. Min. Aldir Passarinho 

Junior, julgado em 04/08/2009 (Informativo STJ 401) Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com fulcro assente no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. P. R. 

I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139129 Nr: 3299-70.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliete Leite de Souza, Ana Claudia de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com fulcro 

assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno o 

autor ao pagamento da verba honorária que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), suspensa essa condenação, por cinco anos, nos 

termos dos artigos 11, § 2º, e 12, da Lei 1.060/50, por força dos 

benefícios da assistência judiciária. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 104101 Nr: 3778-34.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCLDS, Mylla Roberta Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 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 
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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.

Dê-se vistas para impugnação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166313 Nr: 3324-49.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronair Willian Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CHRISTIANO TREVISAN 

SANZOVO - OAB:47051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da 

correspondência devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 134517 Nr: 1225-43.2017.811.0013

 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: JBS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBALAPLAST EMBALAGENS PLÁSTICAS 

LTDA, GRAND BRASIL FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13431-A, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PAVÃO JUNIOR - 

OAB:242307, EDISON PAVÃO JUNIOR - OAB:OAB/SP 242.307

 Assim, resta comprovado que as duplicatas protestadas não têm causa 

que as justifiquem, pelo que devem ser declaradas inexigíveis. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

declara a inexigibilidade dos protestos realizados nas duplicatas de n. 

0986/02, 0991/01 e 0991/12 – Banco do Bradesco S.A., o que faço nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno os requeridos 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa atualizado, 

nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 120495 Nr: 3770-23.2016.811.0013

 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 Macário Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUONADUCE BORGES - 

OAB:10114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Bettanin de 

Barros - OAB:7901/MT, Carlos Henrique Fagundes Magualhães - 

OAB:17.567

17567/M

 DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na 

inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o 

autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

este fixado em 10% sobre o valor da causa atualizado, na forma do art. 

85, §2º, do CPC. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126114 Nr: 6296-60.2016.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REMO TEIXEIRA COELHO, LEANDRO MOREIRA DA 

SILVA COELHO, Marcelo Joventino Coelho, ROMULO JOVENTINO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILICIA ARMADA COM INTEGRANTES QUE SE 

REVESAM CONSTANTEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO JOVENTINO COELHO - 

OAB:5950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230

 Ao requerente para que se manifeste acerca do pedido do requerido de 

Ref.177.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143387 Nr: 4992-89.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GILBERTO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Ricardo Lemes da 

Silva - OAB:156817, ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - 

OAB:OAB/SP146997, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 

3127-A

 Vistos.

Dê-se vistas ao embargado para que se manifeste.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 175455 Nr: 7016-56.2018.811.0013

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilma Antonia Simão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deve-se apurar a existência de um fato que ameace não um provável 

direito subjetivo material, mas a ocorrência da possibilidade de tornar-se 

ineficaz o processo’ . A par dessas considerações, passo a analisar se 

estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar 

no presente feito.O perigo de dano é a probabilidade de um prejuízo ou de 

um dano a qualquer bem juridicamente protegido. E por fim, risco ao 

resultado útil do processo pode ser entendido como sendo a possibilidade 

de ofensa à busca pelo bem da vida em prazo razoável, sem que se 

permita postergação da prestação jurisdicional.Por sua vez, probabilidade 

é a situação decorrente da preponderância dos motivos convergentes à 

aceitação de determinada proposição, sobre os motivos 

divergentes.Partindo desse preceito entendo que não se fazem presentes 

nos autos os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido 

liminar.Nesse aspecto, registro que os documentos acostados ao 

processo, bem como diante da atual fase processual que se encontra, 

fica evidenciado que não há o que se falar em perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo.Cabe consignar ainda que se entende como 

probabilidade de direito àquele que não decorre, repito, da aparência do 

direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos no 

processo judicial, o que diante dos fatos alegados até então, não resta 

caracterizado.Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar.Cite-se o requerido 

para que no prazo de cinco dias conteste o pedido e indique as provas 

que pretende produzir.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 96214 Nr: 438-82.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FdSP, CLPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hailton Magio - 

OAB:15.839/MT

 Expeça-se mandado de prisão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 96214 Nr: 438-82.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdSP, CLPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hailton Magio - 

OAB:15.839/MT

 Defiro o requerido.

Expeça-se mandado de prisão por divida de alimentos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 96214 Nr: 438-82.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdSP, CLPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hailton Magio - 

OAB:15.839/MT

 Intime-se o requerido apa que se manifeste acerca do requerimento do 

autor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 96214 Nr: 438-82.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdSP, CLPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hailton Magio - 

OAB:15.839/MT

 Expeça-se Mandado de Prisão Civil.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001570-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA DE OLIVEIRA BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001570-55.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 2.606,35; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Nos termos do art. 162, § 4º do 

CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE 

AUTORA, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento. Pontes e Lacerda, 17 de agosto de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119011 Nr: 3209-96.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Bernardino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ CARLOS BERNARDINO, Cpf: 

50327933100, Rg: 732.791, Filiação: Oscar Bernardino e Irene Gonçalves 

Bernardino, data de nascimento: 03/09/1973, brasileiro(a), casado(a), do 

comércio/motorista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O Exeqüente é credor do Executado da importância 

líquida, certa e exigível de R$ 3.425,66 (Três Mil e Quatrocentos e Vinte e 

Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos), representada pela inclusa 

Certidão de Dívida Ativa nº201516266 Assim sendo, o inadimplemento do 

Executado perante o fisco estadual enseja a presente execução fiscal.

Despacho/Decisão: Vistos.INDEFIRO, por ora, o pedido de fl. 34, uma vez 

que a parte requerente não exauriu todos os meios de citação da parte 

requerida.Ademais, DETERMINO a busca de endereço da parte requerida 

junto ao Sistema Renajud e Infojud.Na hipótese de localização de 

endereços diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE a parte requerida, 

na forma do art. 246, I, do Novo Código de Processo Civil.Cumprida todas 

as determinações supra e não havendo resposta acerca de novos 

endereços da parte executada, CITE-SE a parte executada por edital na 

forma do artigo 246, inciso IV, do NCPC.Caso decorra o prazo de citação 

por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador 

especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do 

art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser remetidos e após 

a manifestação, dar-se-á vista a parte autora para requerer o que 

entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos conclusos.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, João Vitor Vieira 

Flauzino, digitei.

Pontes e Lacerda, 16 de agosto de 2018

Fernanda Mikaela Souza Leite Grangeiro Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 108286 Nr: 5501-88.2015.811.0013

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

intimo o advogado da parte autora a proc r edeo preparo da Carta 

Precatória, bem como comprovar a sua distribuição nos autos, no prazo 

de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91647 Nr: 3139-50.2014.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Antonio Pagliarini, Lenice Antonio Pagliarine, 

Angelina Pagliarini Pistore, Izalino Pistore, Maria Pagliarini Santos, Antonio 

de Souza Santos, Primo Camilo Paglarini, Luciano Pagliarini, Iraci Pagliarini, 

Madalena Tereza Pagliarini Calixto, João Calixto Neto, Catarina Amalia 

Pagliarini dos Santos, Geraldo de Souza Santos, Leonilda Pagliarini, João 

Volpato, Sonia Aparecida Ribeiro Pagliarini, Pedro Pagliarini, Jonatan 

Pagliarini, Juliane Wrubleski Pagliarini, Suzana Pagliarini, Marcos Roberto 

Machado, Michele Pagliarine, Lucas Palma de Morais, Alcides Teixeira da 

Silva, Lucilia Pagliarini da Silva, Luciana Pagliarini da Silva de Oliveira, 

Vanderlei Candido de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Tereza Volpato Pagliarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 53991 Nr: 5279-33.2009.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira Valdez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Certifico para os fins de direito que, verificando constatei que a parte 

executada não comprovou nos autos o pagamento do débito, embora 

devidamente intimado via DJE conforme fls. 155. Assim, e com amparo no 

provimento 56/2007, abrimos vista para autora para apresentar a planilha 

atualizada do débito, bem como requerer o que entender de direito no 

prazo legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 26030 Nr: 1068-90.2005.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Zirr Artuzo, Danielle Dantas dos Santos 

Encenha, Fabiane Battistetti Berlanga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universidade do Estado de Mato 

Grosso-UNEMAT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Dantas dos Santos 

Encenha - OAB:9978-A/MT, Fabiane Battistetti Berlanga - 

OAB:6810-B/MT, Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado da parte autora para 

apresentar dados bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 65089 Nr: 1131-71.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cirleine Barrozo Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aliomar Proença de Oliveira, Newton Lafayette 

Proença de Oliveira, Maria Arminda de Oliveira, Carmem Lúcia Anastácio 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano André Frizão - 

OAB:8340-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 20301 Nr: 4175-16.2003.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorífico Vale do Guaporé S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Silveiro Botelho - 

OAB:5929/MT

 Autos do processo nº. 4175-16.2003.811.0013

Cód. nº. 20301

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL movida por UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) 

em desfavor de FRIGORÍFICO VALE DO GUAPORÉ S/A.

Compulsando os autos verifico que o executado realizou o pagamento do 

débito, conforme informado pelo exequente na fl. 634.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO o executado ao pagamento das custas e taxas judiciárias e a 

honorários de advogado no patamar de 10% (dez por cento) do crédito 

exequendo.

 Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 31 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 99020 Nr: 1661-70.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kayro Faria Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos em correição.

Não obstante a certidão de ref. 141, verifica-se que não houve a devida 

retificação do cálculo de pena determinado à ref. 135, desse modo, 

DETERMINO a elaboração, com a máxima URGÊNCIA.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 175492 Nr: 7038-17.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Por não vislumbrar mudanças no 

cenário fático-probatório, mantenho, na íntegra, o veredicto que decidiu 
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pela prisão preventiva Antonio Cardoso de Melo. II. Considerando que não 

foram apurados indícios de tortura ou tratamentos cruéis, desumanos ou 

degradantes, conforme alegações do custodiado e demais documentos 

carreados aos autos, entendo desnecessária a tomada de qualquer 

providência prevista na Seção 6 do Protocolo II anexo à Resolução 

2013/15 do CNJ. Fica facultado ao interessado, contudo, pleitear 

providências aos órgãos de controle interno/externo da entidade a que 

esteja vinculado eventual agente público agressor (Corregedorias, 

Ouvidoria ou Ministério Público) que não tenha sido mencionado na 

presente audiência. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 88641 Nr: 5781-30.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Cardoso Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

I. Encaminhe-se, por correio, o documento expedido e que não pode ser 

enviado por Malote Digital, após, impulsione-se os autos à sua regular 

tramitação.

II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 61132 Nr: 1471-49.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Gomes de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odário Greque Ferraz - 

OAB:4.170-B/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpra-se integralmente o item III, do campo “deliberações” de decisão 

proferida em audiência admonitória (fls. 233).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35269 Nr: 2723-63.2006.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmair Alves Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16173/O

 [...] DECLARO extinta a punibilidade do réu OSMAIR ALVES 

BARBOSA.Recolha(m)-se o(s) mandado(s) de prisão eventualmente 

expedido(s) nos autos e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Desnecessária intimação pessoal do acusado 

quanto à sentença de extinção da punibilidade, nos termos do art. 1.387 

da CNGC/MT.Intime-se. Notifique-seCumpra-se, expedindo-se o 

necessário. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 157213 Nr: 11432-04.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudney Fernando de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Queiroz de Freitas. - 

OAB:OAB/MT 8478-A

 Vistos, etc.

1- 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, verifica-se 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).

Posto isto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal.

2- Designo audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo para o dia 19/10/2018, às 16h00min.

Intimem-se o réu, Ministério Público e Defesa, para comparecimento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-11.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAIRCE PEDRO MACEDO FLAUZINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

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: 1000202-45.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE LIMA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DIAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente e promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 

09/10/2018 às 13h30min. As partes deverão trazer as testemunhas 

independentes de intimações. A referida audiência realizará na sala de 

audiência do Juizado Especial, no Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-07.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PINZAN DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BARBOSA FILHO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de novembro de 2018, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000962-91.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNA MARGONATO GAUDENCI MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA MARGONATO GAUDENCI MARTINS OAB - MT23961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 24 de setembro de 2018, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-64.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ELIAS DA CUNHA OAB - MT0012086S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS RANGEL NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B (ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovente para retirar nessa Secretaria a certidão de 

Dívida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010144-16.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE SOARES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para retirar a Certidão de Dívida nessa 

Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-75.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA MOREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovente para retirar a certidão de dívida nessa 

Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-59.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES OAB - MT0007474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para retirar a certidão de dívida ativa na 

Secretaria.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-17.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000663-17.2017.8.11.0013 REQUERENTE: ELISANGELA DE 

SOUZA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dê-se vistas ao recorrido para que apresente 

as contrarrazões recursais. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 16 de agosto 

de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000968-98.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA CABRAL DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida para manifestarem 

no processo em 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001568-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DAIANA SALLES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da advogada da parte autora da data designada para audiência: 

" Certifico que foi designado audiência de conciliação para o dia 1 de 

outubro de 2018 às 14H20MIN".

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001755-93.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO (ADVOGADO(A))

ELCIO ANTONIO DALDEGAN - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO DA JUSTICA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Em se tratando de pedido de restituição de bens em sede de Termo 

Circunstanciado lavrado pela PRF deve o requerimento ser protocolado 

junto ao Juizado Especial Criminal. ISSO POSTO, arquivem-se o presente 

feito distribuido por equívoco no Juizado Especial Cível.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010681-51.2012.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM TEIXEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

ALAN VITOR BRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ABREU DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado do autor quanto ao inteiro teor do despacho, que 

segue: " AO exequente para indicar bens à penhora".

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 246 Nr: 67-29.1989.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anastácio Alves Bezerra, Renato Coutinho 

Filho, Lindberg Ribeiro Nunes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antonio Leite Nogueira 

- OAB:5622, Marcos Paulo Santos da Silva - OAB:9.565

 O referido bem foi avaliado às fls. 101, onde constou haver “um curral 

construído de madeira, uma cantina, dois galpões, aproximadamente 40% 

de pastagem formada; a área é cercada de arame liso, com repartição de 

pastagens; existe ainda uma indústria de calcário e uma rede energia 

elétrica com capacidade para 380 volts”.Às fls. 115/117 a penhora sobre 

o imóvel foi reduzida em 50% (cinquenta por cento), haja vista o divórcio 

do casal, subsistindo, portanto, em relação à área de 121has, razão pela 

qual foi procedida nova avaliação do bem, nos termos do auto de fls. 
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119.Ainda, diante do transcurso temporal, foi realizada atualização da 

avaliação às fls. 163, onde constou a edificação de novas benfeitorias no 

imóvel, tais como a construção de casas para o alojamento de 

funcionários e maior formação de pastagem.A expropriação do bem foi 

postergada por diversas intercorrências, sendo às fls. 350/351 o feito foi 

chamado à ordem para o praceamento do imóvel, o qual foi realizado com 

sucesso, haja vista a arrematação da área após a observância dos 

ditames legais, tais como intimação das partes e publicação de editais, 

sendo certo que a transferência de propriedade se deu de forma perfeita 

e acabada.Portanto, a insurgência apresentada pelo executado não 

merece guarida, pois para além de inexistir nulidades absolutas, os atos 

praticados se concretizaram no tempo, de modo que houve a preclusão 

temporal para insurgência em relação aos mesmos.Assim, INDEFIRO o 

pleito de fls. 523/529.No mais, considerando o disposto no art. 485, § 1º 

do NCPC, INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente, para, querendo, no 

prazo legal, promova os atos necessários ao regular processamento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60357 Nr: 61-16.2012.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luzia Gomes Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Funerária São João Batista, Espólio Olga Vieira 

de Oliveira, Neif Cavalcante Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Cintra Farias - 

OAB:11002-B, Tiago Alves da Silva - OAB:18241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Cavalcante da 

Silva - OAB:MT- 3.448

 VISTO,

Chamo o feito à ordem.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por MARIA LUZIA 

GOMES PEREIRA DOS SANTOS em face de FUNERÁRIA SÃO JOÃO 

BATISTA (OLGA VIEIRA OLIVEIRA – ME), já qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que o título judicial foi constituído em 

face da pessoa jurídica OLGA VIEIRA OLIVEIRA – ME (nome fantasia 

FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA), contudo, notificado o óbito da pessoa 

natural, foi determinada a suspensão do feito para a regularização da polo 

passivo.

Todavia, é de elementar conhecimento que o falecimento da 

sócia-administradora da empresa não acarreta a suspensão do processo, 

com fulcro no art. 313, do NCPC, pois o dispositivo legal em discussão 

refere-se a morte de pessoa física.

Ademais, consoante consta da contestação, o representante legal da 

parte devedora sequer é a de cujus, mas sim ARNALDO CAVALCANTE 

DE OLIVEIRA, sendo de conhecimento público e notório que não houve o 

encerramento das atividades empresariais após a morte da pessoa natural 

Olga Vieira Oliveira.

Por conseguinte, considerando que a executada encontra-se 

regularmente representada por seu administrador ARNALDO 

CAVALCANTE DE OLIVEIRA, o prosseguimento da execução é medida 

que impõe.

Assim, INTIME-SE a parte exequente para, em cinco (05) dias, promover 

os atos necessários ao regular processamento do cumprimento de 

sentença, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Sem prejuízo, RETIFIQUE-SE a capa dos autos, fazendo constar apenas o 

nome fantasia da pessoa jurídica executada, qual seja, FUNERÁRIA SÃO 

JOÃO BATISTA.

Por fim, ATENTE-SE a secretaria que as intimações da executada devem 

ser realizadas por intermédio de seu advogado, sendo despicienda, 

portanto, a realização de intimações pessoais, quer seja via postal, quer 

seja por intermédio do Sr. Oficial de Justiça.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69315 Nr: 87-72.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA 

ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Moura Branco, Walterly Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI DE AZEVEDO MARQUES - 

OAB:328344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 VISTO,

Trata-se de execução de título extrajudicial intentada por 

MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX 

LTDA. em face de CARLOS MOURA BRANCO e WALTERLY RIBEIRO DA 

SILVA, já qualificados nos autos.

Compulsando os autos, denota-se que as partes formalizaram acordo e, 

após, foi apresentado instrumento de confissão de dívida, incluindo a 

pessoa de WALTERLY RIBEIRO DA SILVA como devedor solidário da 

obrigação, o que foi regularmente homologado às fls. 65.

Ademais, diante do transcurso do prazo para cumprimento da avença, o 

credor foi intimado para manifestar, oportunidade em que informou 

estarem renegociando o débito, postulando, assim, pela dilação de prazo 

para manifestação (fls. 66).

Ocorre que logo em seguida foi expedido mandado de citação, penhora e 

avaliação de bens em relação ao executado WALTERLY RIBEIRO DA 

SILVA, ainda que não houvesse determinação nesse sentido.

Pois bem.

De início, considerando a manifestação de fls. 73, registra-se que a 

inclusão de WALTERLY RIBEIRO DA SILVA como devedor solidário da 

dívida está perfeita e acabada, porquanto não houve insurgência quanto à 

homologação do instrumento de confissão de dívida, consoante 

mencionado alhures.

Todavia, malgrado o pleito de penhora online às fls. 74/74v, a parte 

exequente nada informou acerca do cumprimento do acordo entabulado 

entre as partes, o qual, assinala-se, gera efeitos em relação ao codevedor 

WALTERLY RIBEIRO DA SILVA, diante da solidariedade da obrigação.

Destarte, POSTERGO a apreciação do pedido de fls. 74/74v e, via de 

consequência, DETERMINO seja a exequente intimada para, em cinco (05) 

dias, informar sobre o cumprimento do acordo formalizado sobre a dívida 

executada, sob pena de seu silêncio ser interpretado como anuência à 

extinção da execução pelo adimplemento do débito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76360 Nr: 1672-28.2017.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Aguiar Paiva Filho, JOSE LUIZ SOARES 

DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Considerando que até o presente momento a avaliação do imovel não foi 

realizada por intercorrências que impedriam a concretização da diligência 

pelo Sr. Oficial de Justiça, consoante certidão e fotografias de fls. 43/47, 

DEFIRO o pedido de fls. 54.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com observância aos ditames legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 3667 Nr: 506-54.2000.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlindo Almeida Novais, Edson Araújo dos 

Santos e outros, Evarista Estrela Margues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:/MT - 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alves Campos - 

OAB:14762/MT

 VISTO,

O mero recolhimento das despesas diligenciais para deslocamento à sede 

do Cartório de Registro de Imóveis não supre as providências necessárias 

para a efetivação da penhora requestada, pois consoante informado pelo 

Sr. Meirinho a localização do bem depende de pesquisas na serventia 

extrajudicial, de modo que imperioso o recolhimento dos emolumentos 
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cartorários correlatos.

Destarte, INTIME-SE o banco exequente para, em 15 (quinze) dias, 

informar a correta localização do imóvel, diligenciando, por si só, junto à 

serventia extrajudicial, ou, querendo, realize a cotação dos emolumentos 

cartorários e proceda ao depósito nos autos para que o Sr. Oficial de 

Justiça empreenda buscas junto ao CRI.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68745 Nr: 1545-61.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Álvaro Carvalho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, representado pelo 

Procurador Patryck de Araújo Ayala

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

CERTIFIQUE-SE acerca da compensação da RPV junto ao departamento 

competente.

Após, CONCLUSOS para apreciação do petitório de fls. 189/191.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 651 Nr: 102-42.1996.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casemat-Companhia de Armazéns e silos de 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nocoladelli - OAB:MT17.980A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Antônio de Almeida - 

OAB:OAB/MT 7.543, Lúcia Bezerra Pache - OAB:MT 2280, Nilo Alves 

Bezerra - OAB:2830/MT

 Posto isso, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição intercorrente, motivo 

pelo qual JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso II, do novel Código de Processo Civil.Via de 

consequência, CONDENO o exequente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da dívida.Com o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual 

DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, nos termos do art. 1.006, da 

CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63356 Nr: 47-61.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 VISTO,

 A execução judicial que tramita nestes autos diz respeito à exigibilidade 

da verba honorária sucumbencial arbitrada em favor do causídico da parte 

autora, de tal sorte que DOU POR PREJUDICADA a impugnação de fls. 

285/288, porquanto a matéria ventilada guarda respeito à liquidação de 

sentença da obrigação principal, processada no feito em apenso.

Não obstante, INTIME-SE o exequente para apresentar cálculos 

individualizados da execução dos honorários advocatícios, em 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, mormente porque não houve 

distinção de valores na planilha confeccionada às fls. 278.

Com a apresentação, INTIME-SE a municipalidade para, querendo, 

manifeste-se, no prazo legal, sob pena homologação dos cálculos e 

consequente expedição da requisição de pequeno valor ou precatório 

judicial, se o caso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74898 Nr: 994-13.2017.811.0014

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Considerando que a Procuradoria Estadual está confeccionando os 

cálculos de liquidação em procedimento análogos movidos em face da 

municipalidade requerida, visando promover a celeridade processual bem 

como a economia dos cofres públicos, REMETAM-SE os autos ao 

mencionado órgão, a fim de que manifeste a possibilidade de tal 

desiderato.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 239 Nr: 69-96.1989.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aquiles Roberto Tremura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:MT 2.360

 VISTO,

INTIME-SE a parte exequente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da exceção de pré-executividade interposta (fls. 

348/359).

Após, VOLTEM-ME conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 632 Nr: 23-92.1998.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selênio de Oliveira Naves, Luiz José Simões de 

Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:/ 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaiana Milhomens 

Gonçalves - OAB:1.260-b/TO, Joaquim Martins de Siqueira Neto - 

OAB:/MT 3.777, Sandro Paulo Sagaz - OAB:MG 116.358, Tomé 

Pereira Filho - OAB:MG 96.290

 Nessa perspectiva, considerando que o embargante não participou do 

acordo celebrado, o que lhe impossibilitou a negociação a respeito de 

seus honorários, faz jus a receber pelos serviços prestados nos autos, 

os quais deverão ser exigidos da própria exequente, porquanto deu 

quitação à devedora sobre a verba que não lhe pertencia.Por outro lado, 

considerando que o trabalho desempenhado pelo embargante no presente 

feito foi tímido, não tendo envidado diligências ou realizado outros pedidos 

que não reiteradas suspensões em um longo interregno temporal, com 

fundamento no art. 85, § § 2º 8º, do NCPC, entendo que os honorários 

devem ser fixados na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais).Posto isso, 

RECONHEÇO os embargos declaratórios e DOU-LHES PROVIMENTO para 

assim fazer constar na sentença objurgada:“Considerando que o 

procurador que outrora patrocinava os interesses da parte exequente não 

participou do acordo, embora não formalizada a revogação do mandato, 

CONDENO a própria exequente ao pagamento de honorários advocatícios 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) (NCPC, art. 85, §§ 2º e 8º), eis que 

renunciou a verba que não lhe pertencia”.No mais, MANTENHO inalterada 

a sentença atacada.Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70381 Nr: 660-13.2016.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 4ª Vara Cível Rondonópolis-MT, Maria 

do Amaral Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Aguiar Paiva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Machado Mardine 

Santana - OAB:MT 17.297

 Inicialmente, verifica-se que um (01) dos imóveis penhorados foi objeto de 

arrematação na carta precatória nº 1221-37.2016.811.0014 (Código 

71331), tanto é que o executado utiliza como argumento de sua 

impugnação a divergência dos valores atribuídos ao mesmo bem.Com 

efeito, inobstante o executado não tenha trazido aos autos quaisquer 

elementos que sustente o alegado baixo valor atribuído ao imóvel, é 

inconteste a disparidade das avaliações realizadas pelos Srs. Meirinhos, 

pois a divergência de valores corresponde a cifra de milhões de 

reais.Impõe-se registrar, por pertinente, que embora matriculados sobre 

números diversos, a teor do certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, os 

imóveis avaliados compõem um todo denominado Fazenda Cerradão.Não 

bastasse, denota-se que a arrematação daquele bem de matrícula nº 

4.290 ainda não foi cabalmente perfectibilizada na carta precatória nº 

1221-37.2016.811.0014 (Código 71331), haja vista a existência de 

recursos em segundo grau de jurisdição pendentes de julgamento.Deste 

modo, a fim de prevenir quaisquer prejuízos às partes e, visando evitar 

diligências protelatórias, tal como a determinação de nova avaliação, 

SUSPENDO o cumprimento da presente missiva até finda a questão 

discutida na carta precatória nº 1221-37.2016.811.0014 (Código 71331), 

ou ulterior deliberação.Por consectário lógico, DETERMINO o apensamento 

das deprecatas.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76597 Nr: 1775-35.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adonias Barbosa de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:MT/5.736

 Diante do exposto, ACOLHO a preliminar arguida e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, 

do novel Código de Processo Civil.Por conseguinte, CONDENO a 

requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Contudo, SUSPENDO sua 

exigibilidade, uma vez que beneficiária da gratuidade de justiça.Com o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes no prazo de 

quinze (15) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70414 Nr: 682-71.2016.811.0014

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sileni Oliveira Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovencio Araújo Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Venceslau Gomes - 

OAB:MT -16.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, por corolário CONSTITUO 

de pleno direito o título executivo acostado aos autos às fls. 13/15, no 

valor de R$ 1.170,00 (um mil, cento e setenta reais), ao qual deverá ser 

acrescido juros de mora de 1% (um por cento) a partir da primeira 

apresentação à instituição financeira sacada, bem como correção 

monetária devida a partir da data de emissão estampada na cártula.Em 

vista da sucumbência recíproca, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais 

para condenar o requerido ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das 

custas processuais e honorários, os quais arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da dívida, ficando os 20% (vinte por cento) 

restantes a cargo da autora. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade e da 

cobrança, eis que ambas as partes são beneficiárias da gratuidade de 

justiça.Com o trânsito em julgado da presente sentença, CONVERTA-SE o 

mandado inicial em mandado executivo judicial, prosseguindo-se, 

doravante, na forma prevista no Título II, do Livro I, da Parte Especial, do 

NCPC, no que for cabível (NCPC, art. 702, § 8º).Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60716 Nr: 414-56.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelice Nascimento dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariosvaldo Augusto, A Empresa CEMAT 

(Centrais Elétrica de Mato Grosso)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997, Antônio Gonçalves de Miranda Neto - OAB:MT 14576, 

Eder Roberto Pires de Freitas - OAB:3889/MT, Lia Rita Curci Lopez 

- OAB:OAB/SP, Raimar Abílio Bottega - OAB:3882/MT, Roberto C. 

Scacchetti de Castro - OAB:OAB/SP 238.294

 Desta exegese, considerando a competência absoluta da Justiça 

Especializada do Trabalho, não existem motivos a fundamentar a 

mantença da presente lide neste juízo, eis que os atos porventura 

praticados seriam tidos por nulos.Impende consignar que o litisconsórcio 

existente no polo passivo não impende o reconhecimento da 

incompetência da Justiça Estadual, pois a especialização da Justiça 

Laboral derroga a competência subsidiária da Justiça Comum.Ademais, é 

de bom alvitre assinalar que embora o feito tramite a longos anos, a 

matéria da competência jamais foi analisada pelos outros magistrados que 

conduziam o processo, de modo que esta subscritora nada contribuiu 

para a morosidade evidenciada na espécie.Enfim, sem maiores digressões 

e com fundamento no art. 64, do novel Código de Processo Civil, 

RECONHEÇO a incompetência absoluta desta 2ª Vara da comarca de 

Poxoréu/MT para processar e julgar o presente feito e, por conseguinte, 

DETERMINO a remessa dos autos à Vara Especializada da Justiça do 

Trabalho de Primavera do Leste/MT, com as homenagens deste 

juízo.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69092 Nr: 1716-18.2015.811.0014

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Pereira dos Santos Filho, Alex Ramos da 

Silva-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Ramos da Silva, Lázaro Soares Porto, 

Orlando Pereira dos Santos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rodrigues Carvalho 

- OAB:OAB/MT 17.514, Cristina Porto Pereira - OAB:15009, Hervitan 

Cristian Canulla - OAB:MT/ 19.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rodrigues 

Carvalho - OAB:OAB/MT 17.514, Hervitan Cristian Carulla - 

OAB:OAB/MT 19.133

 I – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA(...)CONCEDO-LHE os benefícios da 

gratuidade de justiça.II – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA E 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.(...)Destarte, sem maiores 

digressões, AFASTO a preliminar arguida.II – PRELIMINAR – INÉPCIA DA 

INICIAL.Os requeridos, neste ponto, alegam que da narrativa dos fatos não 

decorre logicamente o pedido, de tal sorte que a petição de ingresso seria 
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carente, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito.Todavia, ao 

compulsar os argumentos lançados na contestação, denota-se que os 

réus utilizam-se de fundamentação muito similar àquela da reconvenção, 

isto é, pleiteiam a rescisão contratual com perdas e danos.Nesse 

contexto, tem-se que, novamente, a alegada preliminar se confunde com o 

mérito, não estando evidenciada, portanto, a inépcia da inicial, consoante 

alegado.Assim, REJEITO a preliminar.III – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA 

CAUSA.O reconvinte impugna o valor dado a causa, mais uma vez, tendo 

por base a alegada rescisão contratual. Todavia, sem delongas, a ação 

proposta é de consignação em pagamento, de modo que não impera, para 

todos os efeitos, a disciplina do inciso II, do art. 292, do NCPC 

(correspondente inciso V, art. 259, CPC/73).Com efeito, na ação de 

consignação em pagamento o valor da causa deve corresponder à 

quantia consignada, que na espécie é de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

consoante comprovante de depósito de fls. 26.Portanto, RECHAÇO a 

impugnação.IV – DO SANEAMENTO E PRODUÇÃO DE PROVAS.Enfim, 

verifica-se que o feito está em ordem, inexistem demais preliminares ou 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, razão pela qual DECLARO-O 

saneado.Por conseguinte, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

da lide, ESPECIFIQUEM, as partes, em 15 (quinze) dias, as provas que 

ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60760 Nr: 457-90.2012.811.0014

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Muniz Alves, Márcia Ramos, Daniel Fernando 

Noleto Rocha, Paulo César Noleto Rocha, Ellen Virgínia Noleto Rocha de 

Oliveira, Sérgio Henrique Noleto Rocha, Lindberg Ribeiro Nunes Rocha 

Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Geralda Noleto Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:7662, Rafael Soldera Dallek - OAB:20688/MT, Ricardo 

Batista Damásio - OAB:7222B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Alves da Silva 

Junior - OAB:7.662/MT

 VISTO,

AGUARDE-SE a produção de prova pericial a ser realizada nos autos em 

apenso, consoante determinado às fls. 361.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60892 Nr: 588-65.2012.811.0014

 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: Espólio de Geralda Noleto Meira, Daniel Fernando Noleto 

Rocha, Paulo César Noleto Rocha, Ellen Virgínia Noleto Rocha de Oliveira, 

Sérgio Henrique Noleto Rocha, Lindber Ribeiro Nunes Rocha Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Muniz Alves, Márcia Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Alves da Silva Junior - 

OAB:7.662/MT, Juliana Copetti - OAB:15.746B, Rafael Soldera Dallek 

- OAB:20688/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luizmar Barbosa Vieira - 

OAB:13059/MT, Ricardo Batista Damásio - OAB:OAB/MT-7222-B

 Verifica-se que embora o feito encontre incluso na Meta 2/CNJ, a 

prolação de sentença está obstada pela necessidade de dilação 

probatória, notadamente quando a totalidade das partes discordaram da 

avaliação realizada pelo Sr. Meirinho, impondo, portanto, a elaboração de 

prova pericial por expert.Nesse panorama, NOMEIO para a realização de 

prova técnica o perito avaliador Ernesto Puhl Neto, podendo ser 

encontrado na Rua Londrina, nº 336, Centro, Primavera do Leste/MT, CEP 

7 8 . 8 5 0 - 0 0 0 ,  t e l e f o n e s  ( 6 6 )  3 4 9 8 - 9 1 1 2 / 9 9 2 0 5 - 1 4 0 4 , 

er-imoveis@hotmail.com, que servirá independentemente de 

compromisso.INTIMEM-SE as partes para, arguirem o impedimento do 

perito, se for o caso, indicarem assistentes e formularem quesitos, em 15 

(quinze) dias (NCPC, art. 465, § 1º, inc. I, II e III).Apresentados os quesitos 

pelas partes, INTIME-SE o Sr. Perito para, em cinco (05) dias: apresentar 

proposta de honorários (NCPC, art. 465, § 2º, inc. I); apresentar currículo, 

com a comprovação de sua especialização (NCPC, art. 465, § 2º, inc. II); 

apresentar seus contatos profissionais, especialmente endereço 

eletrônico, no qual serão realizadas suas intimações pessoais (NCPC, art. 

465, § 2º, inc. III).Após, INTIME-SE a parte requerida para, em cinco (05) 

dias, manifestar-se acerca da proposta dos honorários periciais 

apresentados, a fim de dar prosseguimento ao feito, passando-se à fase 

do art. 95 do NCPC.Decorrido o prazo retro, INTIME-SE o Sr. Perito com 

cópia dos quesitos das partes, caso venham para os autos, para que ele 

marque dia, hora e local para o início dos trabalhos, informando nos autos, 

o que deverá ser cientificado às partes para o acompanhamento.A seguir, 

INTIME-SE o Perito Judicial a apresentar o laudo em cartório, no prazo de 

30 (trinta) dias. Por conseguinte, INTIMEM-SE as partes a manifestarem no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada 

uma delas apresentar parecer, em igual prazo (NPC, art. 477, parágrafo 

único).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29681 Nr: 486-77.2011.811.0014

 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: LdSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdR, RLdR, JdSR, DLdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Santos da Silva - 

OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 Assim, INDEFIRO o pedido de fls. 136/139 e, via de consequente, 

DETERMINO à requerente que, em 10 (dez) dias, indique nos autos o 

endereço atualizado da litisconsorte DENISE LUANA DOS SANTOS 

ROCHA, sob pena de extinção e arquivamento.Em tempo, diante da inércia 

de JOHANNES DOS SANTOS ROCHA, citado por edital, NOMEIO para atuar 

no feito como curador especial o advogado Luís Augusto Pereira da Silva, 

OAB/MT 19.546, fixando, desde já, honorários advocatícios 

correspondentes a 05 URH, conforme Tabela da OAB/MT.Por conseguinte, 

INTIME-SE o causídico supramencionado para que decline nos autos, em 

até cinco (05) dias, se aceita a honrosa nomeação, caso em que iniciará a 

fluência do prazo para a oferta da manifestação competente.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72285 Nr: 1751-41.2016.811.0014

 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: Rosa Lopes da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila dos Santos Uchiyama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Lopes de Souza - 

OAB:3948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 VISTO,

 Trata-se de ação declaratória de dependência econômica ajuizada por 

ROSA LOPES DA ROCHA em face de LEILA DOS SANTOS UCHIYAMA, já 

qualificados nos autos.

Citada, a requerida contestou a ação sem arguir preliminares.

Intimadas as partes para especificarem provas, apenas a demandada 

compareceu aos autos postulando pela juntada de documentos, inquirição 

de testemunhas e diligência junto ao Hospital São Mateus (fls. 192/193).

Pois bem.

De início, verifica-se que o processo está em ordem, inexistindo questões 

preliminares e prejudiciais de mérito a serem analisadas, motivo pelo qual 

DECLARO o feito saneado.

Assim, DEFIRO a prova testemunhal pleiteada pela parte requerida, motivo 

pelo qual DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de 

setembro de 2018, às 15h00min (MT).

Por conseguinte, considerando que a demandada não apresentou rol de 

testemunhas até o momento, CONCEDO-LHE o prazo de 10 (dez) dias para 

fazê-lo, sob pena de preclusão.

Sem prejuízo, nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUE-SE o advogado 
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da parte ré para que intime as testemunhas arroladas, ou, para que as 

tragam no dia e hora designada, independente de prévia intimação.

Por outro, INDEFIRO a expedição de ofício ao nosocômio, conforme 

pleiteado pela requerida, porquanto tal diligência possui cunho probatório, 

de tal sorte que o ônus de sua diligência incumbe à parte peticionante, e 

não ao juízo.

Enfim, considerando que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça possui orientação no sentido de que consuma-se a preclusão do 

direito à produção de prova quando a parte mantém-se inerte ao ser 

intimada para especificar e justificar a necessidade, ainda que tenha 

protestada pela produção da prova na inicial ou na contestação, 

DECLARO preclusa a produção de provas pela requerente (Precedente: 

REsp nº 1.176.094/RS).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66337 Nr: 282-91.2015.811.0014

 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: VRSeS, Jayne Elice Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Considerando a impossibilidade de localizar o requerente para a 

realização de estudo social, aliado ao dever da parte de manter o seu 

endereço atualizado nos autos, INTIME-SE o advogado da parte 

requerente para que, em 10 (dez) dias, decline o endereço atualizado do 

demandante, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70540 Nr: 767-57.2016.811.0014

 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: Oreste Suares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Castro Menezes - 

OAB:16.545/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

NOTIFIQUE-SE o Sr. Meirinho para que informe nos autos se chegou a 

diligenciar com vistas a localizar o requerente ou simplesmente devolveu o 

mandado sem o devido cumprimento.

Após, CONCLUSOS para análise e deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61270 Nr: 957-59.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão de Paula e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por ADÃO DE PAULA E 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 146 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63600 Nr: 243-31.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Joana de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por MARIA JOANA DE 

SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 147 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60198 Nr: 1430-79.2011.811.0014

 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
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 PARTE AUTORA: Juscelina Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 INTIME-SE a parte autora, por intermédio dos causídicos constituídos às 

fls. 123, a fim de que comprove, no prazo de cinco (05) dias, o 

determinado às fls. 126, sob pena de haver vício na representação 

processual e obstar o prosseguimento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63713 Nr: 323-92.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Magri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que a sentença prolatada nos autos transitou livremente em 

julgado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61740 Nr: 30-59.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anisia Garcia da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por ANISIA GARCIA DA 

MATA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 147 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78560 Nr: 416-16.2018.811.0014

 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: Aideni Rodrigues do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorrane Moreira Martins dos 

Santos - OAB:20687/O, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

E, de logo, não havendo nulidades a declarar nem outras irregularidades 

para sanar, DECLARO SANEADO O PROCESSO.

FIXO como ponto controvertido a comprovação da incapacidade para o 

trabalho capaz de ensejar o pedido pleiteado pela parte requerente e, para 

tanto, DEFIRO, primeiramente, a produção de prova pericial, assinalando 

que, caso fizer necessária, será oportunizada, também, a produção de 

prova testemunhal, bem como a juntada de outros documentos para o 

esclarecimento e deslinde da questão.

NOMEIO para sua confecção o médico Júnior Lima Bezerra, com cadastro 

na secretaria deste juízo. Em aceitando o encargo, FIXO os honorários 

periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do Provimento nº 

68/2008-CGJ, considerando o valor médio de uma consulta, o tempo 

decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau de 

especialidade do médico.

Com o agendamento, INTIMEM-SE as partes, para ciência.

 INTIMEM-SE as partes para apresentarem quesitos, se já não o fizeram, 

no prazo de 05 (cinco) dias, podendo indicar assistente técnico no mesmo 

prazo, bem como podendo o perito fazer outras observações pertinentes.

FIXO o prazo de 40 (quarenta) dias para a realização da perícia médica, e 

10 (dez) dias após o exame para juntada do laudo.

Com o aporte do referido laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, OFICIE-SE ao Diretor 

do respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado para pagamento, na 

forma estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 541 de 2007 do 

Conselho da Justiça Federal, expedindo-se o necessário para tanto.

Após, VOLVAM-ME conclusos para designação de audiência de 

instrução, se for o caso.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 672 Nr: 50-56.1990.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFP, EFP, MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jurandir Ventresqui Guedes - 

OAB:3321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amílcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT, Michel Astrolli 

Salazar - OAB:

 VISTO,

O pedido de fls. 921/923 guarda estrita relação com a matéria discutida 

nos embargos de terceiro em apenso, razão pela qual, a fim de evitar 

decisões conflitantes, POSTERGO sua apreciação.

Por conseguinte, AGUARDE-SE o julgamento do feito em apenso, sem 

prejuízo do exequente postular por outras medidas hábeis à saldar o 

débito exequendo, com exceção da expropriação do imóvel penhorado.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63710 Nr: 320-40.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cristina Ferreira Branco
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Elisa Sena Miranda - 

OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que a sentença prolatada nos autos transitou livremente em 

julgado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67965 Nr: 1175-82.2015.811.0014

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Leandro Silveira de Souza, Maria Antonietta Mileo 

de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Fernandes Pina, Hugo Morbeck Silva 

Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelcides Alves Bueno - 

OAB:19.043 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amílcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT, Michel Astroli 

Salazar - OAB:

 Assim, INDEFIRO o pedido de extinção.III – DA REVELIA.O embargado 

HUGO MORBECK SILVA JÚNIOR, regularmente citado, não apresentou 

contestação, motivo pelo qual, nos termos do art. 344, do NCPC, 

DECRETO-LHE os efeitos da revelia.IV – DO SANEAMENTO E PRODUÇÃO 

DE PROVAS.Enfim, verifica-se que o feito está em ordem, inexistem 

demais preliminares ou prejudiciais de mérito a serem analisadas, razão 

pela qual DECLARO-O saneado.Por conseguinte, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, ESPECIFIQUEM, as partes, em 15 (quinze) 

dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29049 Nr: 1552-29.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Augusto Buss

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Cesar Geron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Augusto Buss - 

OAB:12.628B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRAPUAN CAESAR DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11483, MERINSON JANIR GARZAO DAL AGNOL - 

OAB:PR/54487

 VISTO,

CUMPRA-SE na forma determinada às fls. 325/327, ou ulterior deliberação 

proferida nos embargos em apenso.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 911 Nr: 477-09.1997.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindberg Ribeiro Nunes Rocha, Aminadalb 

Alves de Souza, Norberto Antônio Novaes, Sônia Maria Rodrigues dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Orione Neto - 

OAB:3.606-MT, Ronan de Oliveira Souza - OAB:4099, Sirleia Strobel - 

OAB:5256

 VISTO,

Considerando que o executado manifestou interesse em quitar a dívida, 

porém, sua defensora ficou obstada de ter vistas dos autos para 

manifestar sobre os cálculos confeccionados, DEFIRO o pedido ministerial 

de fls. 1.832.

Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, em 10 (dez) dias, 

manifestar-se nos autos sobre a possibilidade de pagamento do débito, 

sob pena de regular processamento da execução.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do devedor, COLHA-SE o 

parecer ministerial.

Após, CONCLUSOS para análise e deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 584 Nr: 3-72.1996.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Gonçalves de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ede Marcos Deniz - 

OAB:6808, Mary Márcia Gonçalves da Silva - OAB:MT/6386

 VISTO,

Considerando o decurso temporal havido entre a decisão de fls. 309/310 

até a presente data, aliado à alteração da representação processual do 

banco credor, INTIME-SE o exequente para, em cinco (05) dias, 

manifestar-se nos autos requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 3352 Nr: 198-18.2000.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Seganfredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Gonçalves de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Márcia Gonçalves da 

Silva - OAB:MT/6386

 VISTO,

Cuida-se de cumprimento de sentença em relação à verba honorária 

sucumbencial promovido por VALDIR SEGANFREDO em face de ANTONIO 

GONÇALVES DE MIRANDA.

Noticiado o óbito do executado, a execução foi suspensa para a efetiva 

sucessão processual, conforme despacho proferido aos 08.09.2015 (fls. 

298), porém, intimado, o exequente nada manifestou (fls. 302).

Ocorre que inobstante a inércia do credor, imperiosa sua intimação 

pessoal para o cumprimento da determinação, em que pese o longo 

transcurso temporal, sob pena de nulidade da sentença de extinção por 

estar em desacordo com o art. 485, § 1º, do NCPC.

Destarte, INTIME-SE pessoalmente o exequente para, querendo, em cinco 

(05) dias, promova a regularização processual do polo passivo da 

execução, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 20995 Nr: 315-96.2006.811.0014

 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: Luiz Ferreira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldino Joaquim de Souza, Manoel Nunes da 

Mata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio dos Santos Leite - 

OAB:22620/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 I – DA REVELIA De início, verifica-se que o requerido GERALDINO 

JOAQUIM DE SOUZA, embora regularmente citado, não contestou a ação, 

motivo pelo qual DECRETO-LHE os efeitos da revelia, nos termos do art. 

344, do NCPC. II – DA INTIMAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL (...) 

PROCEDA-SE à nova intimação da fazenda estadual para, querendo, em 

10 (dez) dias, manifestar interesse na lide. ATENTE-SE a secretaria para a 
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instrução do expediente com cópia do estudo cadastral de fls. 122. III – DO 

VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO DE MANOEL NUNES DA MATA(...)DETERMINO 

seja o causídico Marlon César Silva Moraes novamente intimado para, 

querendo, em 10 (dez) dias, supra o vício de representação, nos termos 

determinados às fls. 142. Todavia, se decorrido o prazo in albis, 

PROCEDA-SE, desde logo, o desentranhamento de todas as peças 

apresentadas por MANOEL NUNES DA MATA, e, em seguida, 

PROMOVA-SE a nova citação do aludido para, querendo, no prazo legal, 

contestar a ação. De outro norte, caso superado o vício constatado, 

INTIME-SE o autor para, querendo, no prazo legal, impugnar a contestação. 

Por oportuno, ANOTE-SE o nome do novo causídico do requerente para a 

destinação das publicações. IV – DA RESERVA DE HONORÁRIOS.(...) 

Portanto, INDEFIRO o pedido de fls. 149. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63796 Nr: 393-12.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Auto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, Fundo Municipal de 

Previdencia Social da Cidade de Poxoréu(Poxoréu-Previ)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514, Silvana Peixoto de Lima - OAB:/MS. 14.677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009, Dayse Crystina de Oliveira Lima - OAB:13890/MT, 

Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 VISTO,

Acerca do petitório e documentos de fls. 319/341, INTIME-SE a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se em cinco (05) dias, sob pena de 

seu silêncio ser interpretado como anuência à extinção da execução pelo 

cumprimento da obrigação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62485 Nr: 760-70.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia Xavier da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Gomes de Vasconcelos 

- OAB:13612/MT, Glayton Marcus Meira Nunes - OAB:5.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Acerca do certificado às fls. 258, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo legal, requerer o que entender de direito.

Sem prejuízo, CUMPRA-SE integralmente a decisão de fls. 253/254, eis que 

até o momento não foi expedido o precatório requisitório, consoante 

determinado.

Expeça-se o necessário, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 16725 Nr: 438-65.2004.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josevaldo Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:/MT - 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 149/149v e, consequentemente, DETERMINO a 

suspensão do feito até a data de 27/12/2018.

 Por corolário, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição.

Por fim, transcorrido o prazo de sobrestamento do feito, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27015 Nr: 977-55.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Aparecida Macedo de Rezende Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT

 VISTO,

 Trata-se de cumprimento sentença deflagrado por BENJAMIN DE 

OLIVEIRA em face de BANCO DO BRASIL S/A, já qualificados nos autos.

Denota-se que o executado realizou o pagamento da dívida no prazo legal, 

porém, em valor a maior.

Intimado, o exequente informou dados bancários para a transferência dos 

valores, ao passo que o executado postula pela restituição da quantia 

paga a maior.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Compulsando os autos nota-se que o débito executado já encontra-se 

adimplido, de modo que a parte credora pugna pelo levantamento da monta 

depositada no processo.

De fato, tendo havido a satisfação integral da obrigação pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito, senão vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”. (sem grifos no original)

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

presente feito, consoante regra ínsita ao artigo 924, inciso II, do novo 

Código Processual Civil.

Por corolário, EXPEÇAM-SE os competentes alvarás de liberação, sendo o 

primeiro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do exequente 

BENJAMIN DE OLIVEIRA e o saldo remanescente em favor do executado 

BANCO DO BRASIL S/A, porquanto realizou depósito a maior.

Após, transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

cautelas de estilo.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 2786 Nr: 309-36.1999.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trifon Kuzmin e Fevrusa Kulikava Kuzmin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Crema e Marlon César 

S.Moraes - OAB:MT-2.860-A, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055

 Na espécie, a controvérsia calha-se à forma de atualização do débito.E, 

sem maiores digressões, é de trivial sabença que o Superior Tribunal de 

Justiça fixou o entendimento de que a incidência de juros moratórios em 

relação à verba honorária sucumbencial somente começa a fluir a partir do 

trânsito em julgado da condenação, ao passo que a correção monetária 

incide desde a data da prolação da sentença.Inobstante, as partes ainda 

discutem sobre a forma de atualização do valor da causa, visto que esse 

é o parâmetro para a aferição da verba sucumbencial arbitrada em favor 

do exequente.Todavia, no caso dos autos, não é possível aferir quais dos 

cálculos apresentados guardam consonância ao comando judicial, eis que 

ambos estão eivados de incorreções, de tal sorte que não merecem a 

homologação judicial.Pelo exposto, DECLARO prejudicada a impugnação 

de fls. 376/386, motivo pelo qual DETERMINO a remessa dos autos à 
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contadoria judicial para que atualize o valor da causa, levando-se em 

conta os índices oficiais e legais.Procedida à atualização, INTIME-SE a 

parte exequente para que, em cinco (05) dias, apresente os cálculos dos 

honorários sucumbenciais, atualizados com juros legais de 1% desde o 

trânsito em julgado e correção monetária pelo INPC a partir da data da 

prolação da sentença, tendo como parâmetro o valor da causa atualizado 

pelo contadoria judicial, nos termos fixados na sentença.Apresentado o 

novo cálculo pelo credor, INTIME-SE o banco executado para, querendo, 

em cinco (05) dias, manifeste-se sobre esse, sob pena de seu silêncio ser 

interpretado como anuência à homologação do mesmo e, 

consequentemente, transferência dos valores depositados nos autos, no 

limite atualizado da dívida.Exauridas as providências supra, CONCLUSOS 

para análise e deliberação.Antes, contudo, RETIFIQUE-SE a capa dos 

autos, porquanto o exequente é o advogado MARLON CÉSAR SILVA 

MORAES

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63393 Nr: 74-44.2014.811.0014

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 VISTO,

 Considerando que a Procuradoria Estadual está confeccionando os 

cálculos de liquidação em procedimento análogos movidos em face da 

municipalidade requerida, visando promover a celeridade processual bem 

como a economia dos cofres públicos, REMETAM-SE os autos ao 

mencionado órgão, a fim de que manifeste a possibilidade de tal 

desiderato.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 153 Nr: 47-72.1988.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Alves de Almeida, Kempp Borges 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:MT/14848, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:/ 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:MT 2.360, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - OAB:OAB/MT 

14537

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de impenhorabilidade aventado, de 

modo que CONVERTO em penhora o bloqueio, nos termos do artigo 854, § 

5º, do NCPC.Por consectário lógico, DEFIRO a transferência do valor 

bloqueado ao exequente, cujos dados bancários para expedição do alvará 

deverão ser informados em cinco (05) dias.Todavia, INDEFIRO o pedido de 

buscas pelos sistemas Renjud e Infojud, porquanto o exequente não 

logrou evidenciar que diligenciou junto aos órgãos que tem acesso com 

vistas a localizar bens passíveis de penhora em nome dos executados.Por 

conseguinte, INTIME-SE o exequente para, em cinco (05) dias, promover o 

regular andamento da execução, inclusive apresentando memorial 

atualizado de cálculos subtraído o valor levantado, sob pena de extinção e 

arquivamento.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68961 Nr: 1664-22.2015.811.0014

 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: Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A, Antonio 

dos Reis Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Moreira, Antónia dos Reis Moreiras

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla da Prato Campos - 

OAB:OAB/SP 156.844, Carlos Eduardo Pereira Teixeira - 

OAB:OAB/SP 327.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De elementar conhecimento que o novel Código de Processo Civil, em seu 

art. 313, inciso I, disciplina que o processo será suspenso em virtude do 

falecimento ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, 

de seu representante legal ou procurador.Ademais, a Lei Adjetiva Civil 

prevê que incumbe à parte autora a regularização do polo passivo em 

caso de morte do demandado, caso em que o requerente será intimado 

para promover a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou 

dos herdeiros, no prazo entre dois (02) a seis (06) meses, a ser fixado 

pelo juiz (NCPC, art. 313, § 2º, inc. I).Desta exegese, verifica-se que o 

pleito de fls. 89/89v atende aos preceitos estabelecidos pela lei 

processual. Entretanto, o autor não desincumbiu do ônus de indicar a 

pessoa do inventariante e seu endereço, caso comprove a existência de 

inventário do de cujus, ou, no caso de inexistência do mencionado 

procedimento, de individualizar os sucessores e qualificá-los, a fim de 

perfectibilizar a intimação e consequente regularização do polo passivo, 

mormente quando o assento de óbito traz a informação de que existe 

outro sucessor além da viúva.A corroborar, eis a orientação 

jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça(...))Com essas 

considerações, havendo a necessidade de regularizar o polo passivo da 

ação, de modo a viabilizar a retomada da marcha processual, SUSPENDO 

o feito, por dois (02) meses, nos termos do art. 313, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil.Por conseguinte, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo assinalado, indicar nos autos se existe procedimento de 

inventário e seu respectivo inventariante, ou, individualizar e qualificar os 

sucessores do falecido, sob pena de extinção do feito sem resolução de 

mérito.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 22750 Nr: 135-46.2007.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alda Lopes Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Zachinni, Oscar Marcelo Araóz 

Siles, Sociedade Hospitalar São João Batista, Benjamim Benoni Martins 

Spadoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Lúcia Oliveira de 

Amorim - OAB:5272/MT, Rosecler Szadkoski - OAB:7325, Wesley 

Lopes da Silva Martins - OAB:15.518/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, Cleilson Menezes Guimarães - OAB:7960/MT, Edir 

Braga Júnior - OAB:4735, João Roberto Ziliane - OAB:MT-644, 

Joaquim Martins de Siqueira Neto - OAB:/MT 3.777, Sileno 

Rezende Tavares - OAB:5652, Vanderlei Chilante - OAB:OAB/MT 

3533-A

 De início, DETERMINO a retificação da capa dos autos, a fim de que seja 

procedida à exclusão do nome de Oscar Marcelo Araoz Siles do polo 

passivo da execução, eis que a partir da prolação da sentença esse 

deixou de integrar a relação processual.Prosseguindo, diante do teor do 

acórdão de fls. 1.011/1.011v, objeto de correção em sede de embargos 

declaratórios consoante consta às fls. 1.016/1.017, tem-se que imperiosa 

a retificação da decisão de fls. 779, a fim de possibilitar o regular 

processamento da execução.Nesse contexto, DETERMINO, a priori, que os 

autos sejam remetidos à contadoria judicial para a atualização do cálculo, 

inclusive com a inclusão da multa e honorários advocatícios pelo não 

cumprimento da obrigação no período assinalado.Sobrevindo o memorial 

de cálculos, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de bens 

imóveis em relação à SOCIEDADE HOSPITALAR SÃO JOÃO BATISTA, 

consoante determinado pelo juízo ad quem, devendo o termo ser lavrado 

consoante determinam os arts. 838 e 872, do NCPC.Se frutífera a penhora, 

INTIME-SE o mencionado devedor, conforme preceitua o art. 841 e ss., do 

NCPC, para, querendo, apresentar impugnação em 15 (quinze) dias, sob 

pena de seguir-se com as medidas de expropriação da coisa.Sem 

prejuízo, EXPEÇA-SE, com a apresentação dos cálculos atualizdos, a 

certidão para fins de protesto da dívida em relação aos codevedores 

JOSÉ LUIZ ZACHINN e BENJAMIN DENONI MARTINS SPADONI, observando 

a solidariedade da obrigação.Após, exauridas as determinações supra, 

RETORNEM os autos conclusos para pesquisa de ativos financeiros em 

relação aos codevedores JOSÉ LUIZ ZACHINN e BENJAMIN DENONI 
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MARTINS SPADONI, via sistema Bacenjud, consoante já deferido.Por fim, 

CERTIFIQUE-SE se os advogados de todos os executados estão 

cadastrados junto ao Sistema Apolo, uma vez que as intimações deverão 

ser realizadas por intermédio do Diário Oficial Eletrônico.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24854 Nr: 161-10.2008.811.0014

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Farias Pinto, João Pinto Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benjamim de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 Ao que se evidencia dos autos, o requerido, em que pese tenha 

advogado em causa própria, constituiu causídico para, conjuntamente, 

realizar a defesa de seus interesses na presente ação, sendo esse 

intimado de todos os atos praticados por intermédio do diário de justiça 

eletrônico, contudo, apenas após o trânsito em julgado da sentença 

prolatada, insurge-se quanto a modalidade de intimação praticada nos 

autos.Data venia, mas os argumentos dispensados pelo requerido, ora 

impugnante, não merece guarida. Isto porque, não pode o requerido, após 

a desídia de seu causídico, tentar, por meio de forçosa justificativa, a 

nulidade dos atos praticados em consonância com a legislação de 

regência.Superada tal questão, tem-se que a alegada necessidade de 

prévia liquidação de sentença encontra derrocada pela determinação 

constante na sentença em relação à área a ser objeto da reintegração de 

posse.Ora, não tendo o embargado insurgido na fase de conhecimento 

acerca do mapa apresentado pelos embargantes, ocasião em que era 

propícia a produção de prova pericial, não pode agora, com vistas a 

atravancar e obstar o cumprimento do comando judicial, alegar a 

necessidade de liquidação de sentença.Com efeito, a área encontra-se 

individualizada e caracterizada, não merecendo prosperar a alegação 

delineada pelo impugnante.Por fim, acerca das demais matérias 

levantadas, tem-se que foram analisadas por ocasião da apreciação 

meritória. Vale registrar, inclusive, que impossível sua análise em sede de 

impugnação, eis que demandam a propositura de ação própria, caso 

pertinente.Em resumo, a impugnação apresentada não merece 

acolhimento, motivo pelo qual INDEFIRO-A.Não obstante, DEIXO de 

condenar o requerido por litigância de má-fé, na forma postulada pelos 

embargantes, porquanto não vislumbro os requisitos autorizadores para 

tanto.Assim, CUMPRA-SE a sentença de fls. 339/343, eis que transitada 

em julgado.Sem prejuízo, FACULTO ao requerido a regularização de sua 

representação processual em 15 dias, eis que o causídico peticionante 

não apresentou o respectivo instrumento de mandato nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75306 Nr: 1193-35.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Maria Sanches Lopes Rocha, Centroeste 

Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda ME, Município de 

Poxoréu-MT, Diego Rossignolo Franciscato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Garcia Peres - 

OAB:MT 14.280-B, Maiara Cristiane da Silva Rosa - OAB:OAB/MT 

23703/O, Rafael Nepimuceno de Assis - OAB:MT 12.093-B, RAFAEL 

NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093, Rafael Soldera Dallek - 

OAB:20688/MT, Ricardo Alves Athaide - OAB:OAB/MT 11858-A, 

WILLIAN XAVIER SOARES - OAB:18249/O

 Diante do exposto, nos termos do art. 17, § 9º, da Lei nº 8.429/92, 

RECEBO a inicial e DETERMINO que os requeridos sejam citados para, 

querendo, contestar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia (NCPC, art. 344). Consigne-se que, não sendo contestados os 

pedidos formulados, serão presumidos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor.Após, com a apresentação das respostas, ou, 

havendo o decurso do prazo, VISTAS ao Ministério Público Estadual para 

manifestar-se, no prazo legal.Ainda, AUTORIZO a inclusão do MUNICÍPIO 

DE POXORÉU/MT como assistente litisconsorcial do parquet, na forma 

disciplinada pelo art. 6º, § 3º, da Lei nº 4.717/1965, devendo, por 

conseguinte, ser retificada a capa dos autos, bem como ser o referido 

ente federado intimado de todos os atos praticados, facultando-lhe, 

também, apresentar impugnação à contestação da requerida.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 12986 Nr: 2920-88.2001.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Márcio da Silva Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA PANTA - Pantanal Automóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário César Crema - OAB:MT- 

3.873, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Regina Pietsch 

Sacomori - OAB:/MT - 13089-A, ENIO CARLOS PIETSCH - OAB:6585, 

Gustavo Soubhie - OAB:OAB/MT-5.224, Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504-A/MT

 VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por EDSON MÁRCIO DA 

SILVA XAVIER em face de PANTA-PANTANAL AUTOMÓVEIS LTDA., em 

que o exequente postula pelo redirecionamento da execução, ao 

argumento que ocorrida a sucessão processual.

Pois bem.

De elementar conhecimento que a sucessão empresarial efetivamente 

demanda prova inequívoca do trespasse, ainda que por operação 

meramente material (não documentada, como usual em casos que tais). 

Isto é, há que se terem elementos de que o fundo de comércio ou o 

estabelecimento foi aproveitado pela sucessora, com a “herança” dos 

benefícios da prévia exploração (que não deu certo) do nicho de mercado 

com o intuito de deixar o passivo da sucedida a descoberto.

Registra-se, por pertinente, que o fundo de comércio representa não só o 

ativo da empresa ou o nome, mas sim, e principalmente, a boa fama, a 

clientela e o ponto comercial.

Com essas considerações, denota-se que a sucessão empresarial 

alegada restou corroborada, quer seja pelas decisões judiciais proferidas 

em outros juízos reconhecendo tal circunstância, quer seja pela 

publicação da relação de pessoas nomeadas substitutos tributários pela 

Secretaria de Fazenda do Município de Rondonópolis/MT.

Por consectário lógico, comprovada a assunção de fundo de comércio da 

concessionária de automóveis, essência da atividade econômica, em torno 

do qual giram os outros fatores de produção mercantil, resta 

caracterizada a sucessão de empresas, devendo o sucessor assumir 

todos os créditos pendentes de satisfação.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de substituição de 

PANTA-PANTANAL AUTOMÓVEIS LTDA. por PAETTO VEÍCULOS LTDA., 

devendo, por conseguinte, ser retificada a capa dos autos.

Assim, INTIME-SE a substituta para, querendo, em 15 (quinze) dias adimplir 

a obrigação, conforme cálculos atualizados de fls. 474/475, sob pena de 

prosseguimento da execução.

PROCEDA-SE às atualizações cadastrais pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80355 Nr: 1202-60.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Sousa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

RECEBO a emenda da inicial.

Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos 
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do artigo 319 do novel 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 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Uma vez que no caso dos autos não se admite a autocomposição (NCPC 

art. 334, §4º), CITE-SE o réu, mediante a remessa dos autos, consoante 

preceitua o art. 183, § 1º, do NCPC, para que responda a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro), se quiser.

Observe-se o disposto no art. 347, (referente a colocação de tarjas) da 

CNGC/MT, se necessário.

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente 

nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80357 Nr: 1204-30.2018.811.0014

 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: Valdenice Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

RECEBO a emenda da inicial.

Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do novel 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 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Uma vez que no caso dos autos não se admite a autocomposição (NCPC 

art. 334, §4º), CITE-SE o réu, mediante a remessa dos autos, consoante 

preceitua o art. 183, § 1º, do NCPC, para que responda a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro), se quiser.

Observe-se o disposto no art. 347, (referente a colocação de tarjas) da 

CNGC/MT, se necessário.

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente 

nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71331 Nr: 1221-37.2016.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Quarta Vara Civel da Comarca de 

Rondonópolis/MT, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Aguiar Paiva Filho, Heloísa Maria Ferrari 

Aguiar, JOSE LUIZ SOARES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR MARTINELLI DE 

MENDONÇA - OAB:13082

 Pois bem.De fato, consoante consignou o Desembargador Relator em sua 

decisão, a interposição de agravo interno não gera efeito suspensivo em 

relação à decisão de primeiro grau, de modo que tal decisum pode ser 

efetivamente cumprido.Contudo, na espécie, caso haja provimento do 

mencionado agravo interno, o recurso de agravo de instrumento outrora 

não admitido deverá ter mérito analisado, de tal sorte que poderá modificar 

drasticamente o percurso evidenciado até então na presente 

deprecata.Nessa perspectiva, não se figura razoável autorizar o 

cumprimento da decisão de fls. 315/317v, mormente porque diante do 

panorama vislumbrado em comento não houve a preclusão necessária a 

garantir a efetividade do comando judicial e, por conseguinte, evitar 

prejuízos às partes, sobretudo quando está em baila o direito de 

propriedade e vultoso montante em dinheiro.Posto isso, com fundamento 

no poder geral de cautela conferido aos magistrados, SUSPENDO o 

cumprimento da decisão de fls. 315/317v, e todos os atos dela 

subsequentes, até o trânsito em julgado do acórdão/decisão monocrática 

que será prolatada em sede do recurso de agravo interno, ou ulterior 

deliberação sobre o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27321 Nr: 1282-39.2009.811.0014

 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: Adelmo Francisco de Souza, Vandersilvia de Souza, 

Vanderlucia de Souza, Vanilda Souza Bonafim, Vanda Maria de Souza 

Bonafim, Wanderléa Francisca de Souza, Antonio Miguel Francisco de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Alves De Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de inventário judicial, cuja partilha foi homologada às fls. 

348/348v, ocasião em que constou ao final da sentença a isenção do 

recolhimento de custas diante da gratuidade de justiça.

Todavia, dessume-se que o feito não está acobertado pelo pálio da 

gratuidade de justiça, porquanto o patrimônio do espólio é deveras vultoso, 

de modo que não preenche os requisitos necessários para a concessão 

da referida benesse.

Nesse panorama, evidenciado erro material na decisão tem-se que 

possível sua correção ex officio, conforme disciplina do art. 494, inciso I, 

do NCPC, ainda que a sentença já tenha transitado em julgado, eis que 

segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, aos 

erros materiais não ocorre a preclusão (Precedente: REsp nº 87.663/SP).

Posto isso, RETIFICO a sentença de fls. 348/348v tão somente para 

substituir a expressão “Sem custas, ante a gratuidade de justiça”, por 

“Custas, se houver, a cargo dos sucessores”.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74661 Nr: 873-82.2017.811.0014

 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: DMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, decretando o 

divórcio de DORACI MARIA BRANDÃO e CLAUDEMIRO HENRIQUE 

BRANDÃO, nos termos do art. 1.571, inciso IV e do art. 1.580, § 2º do 

Código Civil, bem como do art. 24, Lei 6.515/77.Sem custas e despesas 

processuais.Por conseguinte, EXPEÇA-SE mandado ao Cartório de 

Registro Civil de Pessoas Naturais desta urbe, nos termos do art. 32, da 

Lei nº 6.515/77, c/c art. 10, inciso I, do Código Civil, e artigo 29, § 1º, alínea 

“a”, Lei nº. 6.015/73, de modo a proceder à averbação. Consigno que a 

cônjuge virago usará o nome de casada, seja qual DORACI MARIA 

BRANDÃO [artigo 1.571, § 2º, do Código Civil].Por fim, JULGO EXTINTO o 

processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o necessário, ARQUIVANDO-SE ao final com as cautelas de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 15 de agosto de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71198 Nr: 1141-73.2016.811.0014

 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: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGENES PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 71198

DESPACHO

VISTO,

Defiro o pedido de fl. 52.

Proceda-se o desentranhamento do mandado retro expedido nos autos, e 

INTIME-SE a parte interessada para acompanhar a diligência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu – MT, 15 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 12455 Nr: 2909-59.2001.811.0014

 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): Lindberg Ribeiro Nunes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 Processo nº 4572909-59.2001.811.0014 (Código: 12455)

VISTO,

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA formulado pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL, em face de LINDBERG RIBEIRO NUNES ROCHA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Desta feita, INTIME-SE o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do débito que totaliza o valor de R$ 84.415,61 

(oitenta e quatro mil quatrocentos e quinze reais e sessenta e um 

centavos), conforme cálculo atualizado de fl. 348, sob pena de multa de 

10% (dez por cento) do valor da condenação, bem como honorários 

advocatícios a serem arbitrados no mesmo patamar (CPC, art. 523, § 1º).

CONSIGNE na intimação que, decorrido o prazo para o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação 

(CPC, art. 525).

Ainda, em caso de não pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens do devedor quantos forem necessários ao 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

Código de Processo Civil, MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação de bens 

penhorados.

Por fim PROCEDA-SE, o Sr. Gestor (a), à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, 

ambos da CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT 15 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 1222 Nr: 440-79.1997.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVMT, CMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sonia Marisa Dias Dib - OAB:000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enir Arge Conceição - 

OAB:2232, Francisco de Carvalho - OAB:1792-A/MT

 Código: 1222

VISTO,

DEFIRO o pedido retro e, consequentemente, DETERMINO a suspensão do 

feito por 01 (um) ano.

 Por corolário, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição.

Após, transcorrido o prazo de sobrestamento do feito, INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 09 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25567 Nr: 830-63.2008.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.R. Vieira Filho ME, José Rodrigues Vieira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 Código: 25567

VISTO,

Considerando que transcorrido prazo da data da petição, DEFIRO o pedido 

retro e, deste modo, suspendo o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo de sobrestamento, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo legal, promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção 

e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 09 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78091 Nr: 179-79.2018.811.0014

 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: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEIRA E MEIRA LTDA ME, Waldeclifio Elias 

Meira, LUCIANA RODRIGUES DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 179-79.2018.811.0014 (Código 78091)

VISTO,

INTIME-SE a parte embargada, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca dos embargos monitórios interpostos (fls. 42/60), 

conforme previsto no artigo 702, § 5º do Novo Código de Processo Civil.

Após, VOLTEM-ME conclusos.

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.: 78855 Nr: 579-93.2018.811.0014

 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): Maycon Pinheiro Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 VISTO,

Chamo o feito à ordem.

Compulsando os autos vislumbra-se que foi nomeado defensor dativo 

para assistir os interesses do denunciado, especificamente para a 

apresentação de defesa prévia.

Todavia, constou no despacho de fls. 87 que a finalidade da defesa seria 

a apresentação de memoriais finais, tanto que o advogado nomeado assim 

o fez (fls. 93/100).

Ocorre que o equívoco evidenciado é causa de nulidade por defesa 

deficiente do denunciado, porquanto o princípio da fungibilidade, a teor do 

art. 579, do CPP, somente é passível de aplicação quando não ocorrer 

erro grosseiro, o que não se amolda ao caso, pois a apresentação das 

alegações finais sem sequer ter sido realizada a instrução criminal 

demonstra a incorreção da defesa.
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Destarte, INTIME-SE novamente o advogado dativo, para que, no prazo de 

cinco (05) dias, apresente defesa técnica, em observância às disposições 

da Lei nº 11.343/06.

Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77114 Nr: 2021-31.2017.811.0014

 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: LAURA PE’A’A’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Financiamentos S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11065-A/MT

 Certifico, que a sentença prolatada nos autos transitou livremente em 

julgado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78165 Nr: 220-46.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Moura Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B/MT, Flavia Venceslau Gomes - OAB:MT 

-16.843

 Certifico que procedo a intimação das partes para nop prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66682 Nr: 494-15.2015.811.0014

 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: Lírio Furlanetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Empresa de Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - OAB:13322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:SP 299.951, 

Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:MT 3.127-A, OZANA 

BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 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 Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78634 Nr: 451-73.2018.811.0014

 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: Sandra Nery Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar as contestações apresentadas

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63158 Nr: 1335-78.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Cardoso Celestino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:4.245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fls. 200 procedo a 

intimação das partes para manifestarem-se acerca da proposta de 

honorários acostadoa nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67728 Nr: 1051-02.2015.811.0014

 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: Nicanor Ferreira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:10698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora do desarquivamento, 

pelo prazo legal

Salustiano Cândido Pdereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68734 Nr: 1538-69.2015.811.0014

 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: Wellis Kenner Narcizo S. S. Silva, Espólio de Joana 

Rosa Narciza Santos, Elias Soares da Silva, Ynaceliny Estefany Narciza 

Santos Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Menezes Catalá Filho, Morro da Mesa 

Concessionária Rodovia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:5959, Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 Certifico, que a sentença prolatada nos autos transitou livremente em 

julgado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66702 Nr: 499-37.2015.811.0014

 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: Demésio Maia, Espólio de Thereza Fontana Maia, Fátima 

Maia Momo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Torquarto Paredes Sobrinho, Maria 

Tereza Maia Torquerto Paredes, José Maia Medeiros, Isolde Sartoreto 

Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Baldani - 

OAB:SP-33.788, Ademar Fernando Baldani - OAB:SP-141.254, 

Dionisio Aparecido Terçarioli - OAB:SP-124.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SAVELLI ALONSO 

MANFIO - OAB:SP/201.655, Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT, Fabiano de Almeida - OAB:SP/139.962, Gerson José 

Beneli - OAB:SP/86.749, Spergio Augusto Frederico - OAB:SP/80249, 

Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:OAB/MT 15651

 VISTO,

 A impossibilidade de comparecimento da representante legal do Espólio de 

Thereza Fontana Maia, Sra. Fátima Maia Momo (fls. 359/359v) não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 516 de 785



prejudica a realização da audiência designada, porquanto a solenidade 

destina-se à colheita do depoimento pessoal dos requeridos e apenas do 

requerente DEMÉSIO MAIA (fls. 340/340v).

Soma-se que o advogado peticionante possui poderes de representação, 

conforme se verifica do instrumento de mandato de fls. 21.

Assim, AGUARDE-SE a realização da audiência designada.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64793 Nr: 1130-15.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Luiz dos Santos Castro, Eli Sandra Freitas Bacci 

Castro, Biavatti Transportes de Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz João Zancanaro, Ester Zancanaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:9373/O, MARCOS HERINGER - OAB:5280, Ricardo 

José Carnieleto - OAB:PR/40.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiamo Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72695 Nr: 1987-90.2016.811.0014

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:OAB/MT 15616

 Código 72695

VISTO,

 Ante a apresentação das alegações finais apresentadas pela 

representante do Ministério Público as fls. 124/125, intime-se a defesa 

para apresentar as alegações finais, no prazo legal.

Cumpra-se expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 10 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74978 Nr: 1046-09.2017.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERdS, EMdOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 74978

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de AÇÃO DE GUARDA ajuizada por EDIMAR RODRIGUES DE 

SOUZA postulando a guarda da filha menor E.M.D.O.R em face de MILENA 

DE OLIVEIRA NEVES, todos devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se nos autos, na certidão de fl. 34, a informação da genitora do 

requerente que o mesmo tem 06 (seis) meses que não vem para a cidade 

de Poxoréu/MT, e não sabe quando o mesmo irá retornar.

À fl. 38, a representante do Ministério Público pugnou que o mesmo seja 

intimado por edital para dar andamento no feito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes comportam extinção com 

fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, uma vez que a requerente 

demonstrou, claramente o abandono da causa, traduzindo-se em seu 

desinteresse no prosseguimento do feito.

Sobre o assunto a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 

Nery:

 “Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário 

o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor 

deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. 

Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo 

não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação 

pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC, artigo 267, § 1º)” 

(Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 2ª 

ed., p. 670).

 Destarte, não se mostra arrazoado o prosseguimento do feito por mero 

rigorismo jurídico, sendo sua extinção medida cabível.

Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte autora para 

com a presente ação, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro no que dispõe o 

art. 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por abandono da 

causa.

Sem custas processuais.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

formalidades de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 15 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69456 Nr: 155-22.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Tewaté

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denisvaldo Aparecido 

Bulhões - OAB:23863/O

 Código: 69456

DESPACHO

VISTO,

 Trata-se de ação penal instaurada em desfavor de JOSÉ LUIZ TEWATÉ, 

pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/2003.

O denunciado supramencionado não foi localizado para citação pessoal, 

procedendo-se, pois, a citação por edital (Fl. 92). Todavia, ele não atendeu 

ao chamado, quedando-se inerte (Fl. 94).

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público pugnou pela 

suspensão do processo e do decurso do lapso prescricional. Por outro 

lado, deixou de requerer a produção de provas antecipadas bem como a 

decretação da prisão preventiva, por não vislumbrar os requisitos do 

periculum in mora e do fumus boni iuris (Fl. 100).

Assim, considerando que o réu se encontra em local incerto e não sabido, 

nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, suspendo o 

andamento do processo e o curso do prazo prescricional, válido até a 

data de 13/08/2026.

Aguarde-se manifestação ministerial ou apresentação de defesa 

preliminar pelo réu até a data supramencionada.

Decorrido o prazo, certifique-se e dê vistas ao Ministério Público.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 15 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25088 Nr: 372-46.2008.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo dos Santos, André Morales Castanho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código: 25088

DECISÃO

VISTO,

 Tendo em vista a não localização do réu ANDRÉ MORALES CASTASNHO, 

ante a certidão de fl. 155, onde conforme informações o mesmo 
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encontra-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, 15 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64431 Nr: 871-20.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esmeralda Ferreira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 64431

VISTO,

Considerando o decurso do prazo do petitório de fl. 137-V, DEFIRO o 

pedido de suspensão, apenas pelo prazo de 30 dias.

Transcorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo legal, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 15 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74930 Nr: 1015-86.2017.811.0014

 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: BAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 74930

DECISÃO

VISTO,

Trata-se de busca e apreensão em alienação fiduciária, em que a parte 

requerente pugna pelo prosseguimento da presente ação, com a 

realização de buscas do bem do requerido através dos sistemas Bacenjud 

e Infojud.

POIS BEM.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora não providenciou o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, conforme se verifica pela certidão de fl. 38.

Oportuno ressaltar, ainda, que somente se comprovado que efetivamente 

não se logrou êxito na localização do bem, tal como com a negativa de 

eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do 

aparato judicial para obter tal informação. Para desta forma sim, pode este 

requisitar a expedição de ofícios para empresas privadas ou demais 

órgãos necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, por ora, o pedido de buscas do bem do requerido 

através dos sistemas Bacenjud e Infojud (fl. 45).

Por conseguinte, INTIME-SE o autor para, em cinco (05) dias, requerer o 

que entender de direito, promovendo os atos necessários ao regular 

processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu – MT, 15 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72441 Nr: 1847-56.2016.811.0014

 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: BAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 72441

VISTO,

DEFIRO o pedido de fl. 48.

EXPEÇA-SE novo mandado para o endereço retro indicado no petitório de 

fl. 48.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 15 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76977 Nr: 1937-30.2017.811.0014

 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: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76977

VISTO,

DEFIRO o pedido de fl. 30.

EXPEÇA-SE novo mandado para o endereço retro indicado no petitório de 

fl. 30.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 15 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75942 Nr: 1481-80.2017.811.0014

 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: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué Macedo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 75942

VISTOS,

 INDEFIRO o pedido retro, vez que não restou comprovado nos autos o 

esgotamento de diligências realizadas pela parte autora, bem como, 

verifica-se que os sistemas mencionados, não guardam similitude com a 

finalidade pretendida.

Deste modo, INTIME-SE a parte requerente para promover regular 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 15 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79063 Nr: 656-05.2018.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Cesar Geron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER AUGUSTO BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAPUAN CAESAR DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagner Augusto Buss - 

OAB:12.628B

 VISTO,

Cuida-se de embargos à execução opostos por ALBERTO CESAR GERON 

em face de WAGNER AUGUSTO BUSS, em que o embargante comparece 

aos autos para aditar à inicial (fls. 41/43).

Todavia, denota-se que o embargado compareceu espontaneamente aos 

autos e impugnou os presentes embargos à execução, suprindo, por 

conseguinte, a necessidade de sua citação pessoal (fls. 34/36).

Ocorre que, a juntada dos petitórios foram realizados em desacordo com a 

ordem cronológica de protocolo, pois ao passo que a impugnação remonta 

ao dia 21.06.2018, o aditamento da exordial foi protocolizado aos 

20.06.2018.

Nesse contexto, impera a disciplina do art. 329, inc. I, do NCPC, o qual 

dispõe que é lícito ao autor aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 

independentemente do consenso do réu, até a citação.

Diante do exposto, uma vez que o aditamento à exordial foi realizado 

previamente ao comparecimento espontâneo do embargado, suprindo a 

ausência de sua citação, RECEBO-O.

Por conseguinte, em homenagem ao contraditório e ampla defesa, 

INTIME-SE o embargado, para, querendo, em 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto à matéria vertida no aditamento.

Após, CONCLUSOS para análise e deliberação.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 47/2018-CNPar

 A Excelentíssima Senhora Doutora Cristhiane Trombini Puia Baggio, MMª. 

Juíza de Direito Diretora do Fórum da Comarca de São José do Rio Claro, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 Considerando o disposto na Portaria n° 497/2010/DGTJ, de 15.6.2010, que 

recomenda procedimentos a serem adotados pela Coordenadoria de 

Recursos Humanos (TJ), Gestores Gerais (Comarcas) e Gestores 

Administrativos 2 (Juizados Especiais), quanto à nomeação de servidores 

para o exercício de cargos em comissão;

 Considerando, mais especificamente, o art. 1°, “a.1” da Portaria acima 

mencionada, no que se refere à Declaração de Parentesco;

 RESOLVE:

 ALTERAR em parte a Portaria 46/2018 – CNPar datada de 15/08/2018, 

disponibilizada no DJE n.º 10319 de 17/08/2018 e publicada em 

20/08/2018, que designou a servidora MARIA MARGARETH DIAS DE 

CASTRO, Técnica Judiciaria, matricula n. 4144, para desempenhar as 

funções de Gestor Judiciário Substituto da 2ª Vara Judicial, a partir de 15 

de Agosto de 2018, leia-se: a partir da publicação.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

 São José do Rio Claro, 16 de agosto de 2018.

 Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA N. 48/2018-CNPar

A Excelentíssima Senhora Doutora Cristhiane Trombini Puia Baggio, MMª. 

Juíza de Direito Diretora do Fórum da Comarca de São José do Rio Claro, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 Considerando o disposto na Portaria n° 497/2010/DGTJ, de 15.6.2010, que 

recomenda procedimentos a serem adotados pela Coordenadoria de 

Recursos Humanos (TJ), Gestores Gerais (Comarcas) e Gestores 

Administrativos 2 (Juizados Especiais), quanto à nomeação de servidores 

para o exercício de cargos em comissão;

 Considerando, mais especificamente, o art. 1°, “a.1” da Portaria acima 

mencionada, no que se refere à Declaração de Parentesco;

 RESOLVE:

 ALTERAR em parte a Portaria 34/2018 – CNPar datada de 07/08/2018, 

disponibilizada no DJE n.º 10312 de 08/08/2018 e publicada em 

09/08/2018, que designou a servidora LUCIMEYRE AGRIPINO DE BARROS 

MARIANO, Técnica Judiciária, matrícula nº 4381, do cargo de Gestora 

Administrativa, 2, a partir de 07 de agosto de 2018, leia-se: a partir da 

publicação.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

 São José do Rio Claro, 16 de agosto de 2018.

 Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77495 Nr: 452-98.2018.811.0033

 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: VBP, LETICIA GAMA BOMFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER JUNIOR DE SOUZA PALAORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

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): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77041 Nr: 260-68.2018.811.0033

 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: ALICE MORENA ZIMMERMNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESIO RENATO SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLETE TEIXEIRA - OAB:19866 

RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS BITENCOURT 

ESTANISLAU - OAB:11705/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

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): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56702 Nr: 2112-69.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA JOANA SANTANA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca do ofício de fls. 238/242 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 8802 Nr: 576-72.2004.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNEMBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO LEITE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5849-MT, SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO - OAB:2269-A

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, retire nesta secretaria a 

carta precatória expedida para a devida distribuição no juízo deprecado.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57609 Nr: 2729-29.2014.811.0033

 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: GMP, VGM, MPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMP, MDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS, 

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 Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso [...] 

vem em favor de Genira Mariano Pereira ao pedido de guarda e visitas dos 

menores VITOR GABRIEL MARIANO e MIGUEL PEREIRA SANTOS propor a 

AÇÃO DE GUARDA c/c REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS, em face de 

ROSIANI MARIANO PEREIRA , brasileira, solteira, do lar, desempregada, 

inscrita no CPF n.° 041.388.341-84, RG ignorado, residente e domiciliada 

no distrito de Brianorte, Nova Maringá-MT, telefone para contato (65) 

96159421, com razões fáticas a seguir aduzidas. DOS FATOS: A 

requerente deseja obter a guarda dos netos VITOR GABRIEL MARIANO E 

MIGUEL PEREIRA SANTOS, (vide certidões de nascimento anexas. DOS 

PEDIDOS: Ante Exposto requer [...] ; A) seja concedido o Benefício da 

justiça Gratuita [...]; B) a concessão da tutela antecipada, para que seja 

deferida a guarda provisória do menor VITOR GABRIEL MARIANO e 

MIGUEL PEREIRA SANTOS[...]; C) A citação da requerida para, caso 

queira, defender-se dos termos da presente ação; D) A intervenção do 

Ministério Público, tendo em vista a existência na demanda, de interesse 

de menor absolutamente incapaz; E) [...] a providência total da presente 

ação para que seja atribuída a guarda definitiva dos menores;F) 

condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Atribui à causa o valor de R$ 724,00 ( 

setecentos e vinte e quatro reais) para efeitos fiscais. Termos em que, 

pede deferimento.

Despacho/Dec isão :  Autos  nº  2729-29 .2014.811.0033Cód . 

57609Vistos.CHAMO O FEITO A ORDEM com o escopo de retificar a 

ordem exarada à fl. 72, já que a pessoa a ser citada por edital é o 

requerido Márcio de Oliveira Santos.Intime-se. Cumpra-se.São José do Rio 

Claro – MT, 31 de julho de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GIOVANE SILVA 

AMORIM, digitei.

São José do Rio Claro, 16 de agosto de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32191 Nr: 379-39.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON HULENER BUSS, NELSON HUBNER 

BUSS, LEUSA FISCHER BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se o exequente para requerer o que de direito, em 5 (cinco) dias, 

sob pena arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2133 Nr: 203-80.2000.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA, LUIZ 

CARLOS TICIANELLI, IZÉLIA TICIANELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCO ALVES CARDOSO 

MOREIRA - OAB:5918-A/MT, ROBERTO CARLOS LORENSINI - 

OAB:6250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES SALDANHA 

HANDELL - OAB:13.383, Márcio Deitos - OAB:5.989-A, ROBERTO 

MORETH - OAB:DF/22.580, SERGIO DRESSLER BUSS - OAB:5.431-A/MT

 Fundado nessas considerações, conheço dos embargos de declaração, 

para o fim de sanar a omissão apontada, e ACOLHO PARCIALMENTE os 

embargos de declaração para o fim de deferir a penhora registro e 

avaliação dos veículos da embargada, oportunidade que procedi, nesta 

data, a busca via sistema Renajud (anexa).Intimem-se as partes para 

ciência, bem como a parte executada para manifestação, no prazo legal. 

Ainda, a parte exequente deverá requerer o que de direito, em 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento.Quanto ao pedido de penhora dos imóveis 

matriculados sob o número 7.045 e 7.046 do CRI local, inicialmente, 

determino a intimação da exequente para aportar aos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias, matrícula atualizada do imóvel, visando demonstrar que 

os executados são proprietários do imóvel que a exequente pretende seja 

penhorado.Considerando que a penhora de bens imóveis, por expressa 

disposição legal do artigo 845, § 1º do CPC, independentemente de onde 

estejam localizados, pode se dar por termo nos autos, determino a 

realização da penhora por esse meio, com a nomeação dos executados 

como fiéis depositários.Após, expeça-se mandado de avaliação do imóvel 

penhorado e intimação dos devedores (e seus eventuais cônjuges, 

tratando-se de bens imóveis) quanto aos termos de penhora e avaliação 

para que estes, querendo, ofereçam embargos, no prazo legal.Sem 

prejuízos, nos termos do artigo 844, do Código de Processo Civil, deverá o 

exequente providenciar, depois de formalizado o termo de penhora, a 

averbação desta no registro competente, mediante apresentação de cópia 

do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial, para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, também no prazo de 

15 (quinze) dias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.São José do Rio 

Claro – MT, 07 de março de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28581 Nr: 2460-29.2010.811.0033

 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: MARIA JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT, MICHELE ACOSTA SILVA - OAB:23963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Aberta a audiência, constatada a ausência da parte autora, determino a 

sua intimação pessoal para demonstrar interesse no prosseguimento do 

feito, no prazo de 48 horas.

Defiro o pedido do Dr. Maycon Gleison Furlan Picinin para qie seja 

cadastrado nos autos como advogado da parte requerida, concedendo o 

prazo de 05 dias para a juntada de procuração.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32118 Nr: 306-67.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIDIO SIMPLICIO FERNANDES, NILSON 

CARVALHO, ADEMIR DA SILVA, WENDER LEMES DA SILVA, CARLOS 

HISTER, ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS FILHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eustáquio Inácio de Noronha 

Neto - OAB:12.548/MT, LEINA MARIA LEMES DA SILVA - 

OAB:13628/MT, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:13.171 

MT, VALBER MELO - OAB:8.927/MT

 CERTIDÃO

INTIMO os nobres advogados dos réus para que tomem ciência acerca da 

audiência de interrogatório designada para o dia 03/10/2018, às 13:00h, 

nos autos de Carta precatória, código 316923, Segunda Vara Criminal, 

Juízo deprecado de Sinop/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58249 Nr: 276-27.2015.811.0033

 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: ADAIRO FERREIRA RODRIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ALVES, LUTI ELENA LUPI ALVES, 

JOÃO APARECIDO DA SILVA, EURIDES APARECIDO XAVIER, WOLFGANG 

SCHANNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora 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.: 31132 Nr: 1887-54.2011.811.0033

 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: PAULO CESAR PARAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE DE PAULA SILVA - 

OAB:3208/TO, GIORGIO AGUIAR DA SILVA - OAB:14600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca dos oficios fls. 130 e 131 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2262 Nr: 303-35.2000.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->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 OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO LOUREIRO - 

OAB:PR 19021, MAURO DALARME - OAB:18606/PR

 CERTIDÃO

Intimo a parte autora para que tome ciência da realização da penhora do 

imóvel apresentado (fl. 247/248) com termo nos autos, bem como para que 

providencie a averbação desta no registro competente, mediante 

apresentação de cópia do auto ou termo, no prazo de 15 (quinze) dias, e 

também providencie o PAGAMENTO da diligência do Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 30,00 (trinta reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64625 Nr: 1467-73.2016.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ DE OLIVEIRA CELESTINO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOVA MARINGÁ

Certifico que para cumprimento do mandado de intimação, de acordo com 

a decisão de fls. 85, deverá o autor efetuar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referente a 

distância de 160 Km (ida e volta) até o endereço da parte (cidade de Nova 

Maringá-MT), sendo cobrado R$ 2,50 por Km conforme Portaria nº 

035/2013-DF.

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.: 50166 Nr: 1965-14.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto-Requerido à imediata implantação do benefício da aposentadoria 

por idade rural à parte requerente, o equivalente a 01 (um) salário mínimo 

mensal, a partir da data do ajuizamento da ação, que se deu em 

23/08/2012.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50851 Nr: 2837-29.2012.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHN DEERE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MENGARDA, MAURO ANTONIO 

BREDA, CLOVIS MORALES PESTANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:14.705/RS, VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:27.323 RS, IVALDIR PAULOO MÜHL - OAB:27.322-B/RS, llvani 

Paludo - OAB:OAB/RS 14573, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - 

OAB:4.624/MT

 Autos nº 2837-29.2012.811.0033

Cód. 50851

Vistos.

Restado negativo o leilão, consoante ata negativa juntada aos autos à fl. 

110/111, fica desde já autorizada a venda direta do bem, observando-se 

as regras já fixadas, inclusive os preços mínimos, e mais o seguinte:

a) o prazo para a Leiloeira promover a venda direta é de 90 (noventa) 

dias;

b) o pagamento do imóvel poderá ser realizado de forma parcelada, desde 

que respeitadas as regras anteriormente fixadas para tanto; e

c) o pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial 

em conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento.

Restando inviabilizada a venda direta do bem, propostas de compra por 

valores inferiores a esses balizamentos poderão ser submetidas à 

apreciação judicial para provimento específico.

Terminada arrematação, a Leiloeira deverá proceder à imediata lavratura 

do auto de ocorrência (art. 901 do NCPC).

Lavrado o termo de ocorrência e estando devidamente assinado, façam 

os autos conclusos.

Notifiquem-se os leiloeiros.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 15 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO
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 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22738 Nr: 2631-54.2008.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOÃO BATISTA MARIANO, LUCIMEIRE 

MARIA SILVA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Autos nº 2631-54.2008.811.0033

Cód. 22738

Vistos.

Sobre os informando pelos executados às fls. 282/283, manifestem-se os 

exequentes, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

 Intime-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.: 2256 Nr: 297-28.2000.811.0033

 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 OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 

17.898, Franciscarlos Alcantara - OAB:4746 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO LOUREIRO - 

OAB:PR 19021, LUIZ ZANZARINI NETTO - OAB:9340/PR, MARIA LUCIA 

ZANZARINI - OAB:13667/PR, MAURO DALARME - OAB:18606/PR, 

PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943

 CERTIDÃO

Intimo a parte autora para que tome ciência da realização da penhora do 

imóvel apresentado (fl. 261/262) com termo nos autos, bem como para que 

providencie a averbação desta no registro competente, mediante 

apresentação de cópia do auto ou termo, no prazo de 15 (quinze) dias, e 

também providencie o PAGAMENTO da diligência do Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 30,00 (trinta reais).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62361 Nr: 298-51.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO LUSTOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, ANTONIO SLOVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CRYSTOPHER 

STANGHERLIN BRIZOLA - OAB:22.583/O/MT, HELOIZIO OLIVEIRA 

SILVA - OAB:21011/O, MARCONDE SARTOR - OAB:3585/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT, FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT, JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - OAB:15618/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerido BANCO DO 

BRASIL S/A para apresentar memoriais finais no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64671 Nr: 1489-34.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CELSO CASSIMIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça fls. 88 no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 33139 Nr: 1328-63.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI FRANCISCO MOCELLIN, MARCIA APARECIDA 

BARBOSA, LOURENÇO PRIMO MOCELLIN, IRENE MOCELLIN, RICHARD 

BERTICELLI MOCELLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES HERINGER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

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): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67709 Nr: 3213-73.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora 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.: 24860 Nr: 2098-61.2009.811.0033

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELESIO RENATO SCHAFER, JULIANE DE FATIMA MOHR 

SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINENTE TRANSPORTES E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:11068-B/MT, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:11006-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da(s) correspondência(s) devolvida(s) no prazo 

legal.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000491-78.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO)

JESSICA GILMARA INACIO OAB - 081.066.799-18 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON ERNESTO FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

PROCESSO N.º 1000491-78.2018.8.11.0033 REQUERENTE: ERICK 

MATHEUS FERREIRA E OUTRA REQUERIDO: HAMILTON ERNESTO 

FERREIRA DECISÃO Visto. ERICK MATHEUS FERREIRA, representado por 

sua genitora e autora GILMARA INÁCIO, ajuizaram AÇÃO DE GUARDA 

COM PEDIDO DE ALIMENTOS em face de HAMILTON ERNESTO FERREIRA, 

todos qualificados. Sustentaram os requerentes que a autora conviveu em 

união estável com o requerido e na constância desta união adveio o 

nascimento do menor. Aduziram que após a separação do casal, o menor 

ficou sob guarda da requerente, pretendendo, assim, regularizar a 

situação, desejando ainda que o demandado arque com o pagamento de 

R$ 400,00, a título de pensão alimentícia. Juntou os documentos para 

alicerçar a pretensão. EIS O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, com base na declaração de pobreza juntada aos autos com a 

inicial (id 1476772), como também a natureza da causa, defiro aos 

requerentes os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, como 

também determino o processamento dos autos em Segredo de Justiça, 

consoante disposto no artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Indubitável que toda criança e adolescente tem direito de ser criada e 

educada no seu da sua família natural e, excepcionalmente, em família 

substituta, consoante inteligência do artigo 19 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Nesse sentido, a preferência é sempre de mantença dos 

infantes junto aos genitores biológicos. In casu, levando em consideração 

que o menor já se encontra no seio materno e sob os cuidados da 

genitora, a presente decisão tem o escopo de regularizar uma situação 

fática, com o fito de garantir o pleno exercício dos direitos assegurados. 

Logo, compulsando os elementos contidos nos autos, não verifico 

prejuízos à criança sendo deferida a guarda provisória desta à sua 

genitora, uma vez que esta já é guardiã natural dos menores. De outro 

norte, registro que a guarda pode ser revogada a qualquer tempo, 

mediante ato judicial fundamentado, sendo ouvido o Ministério Público 

Estadual, conforma se extrai do artigo 35 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Assim, CONCEDO a guarda provisória do menor ERICK 

MATHEUS FERREIRA à requerente JESSICA GILMARA INÁCIO, 

considerando que a criança já se encontra sob os cuidados da mãe desde 

o findar da relação do casal, tendo a presente decisão apenas o condão 

de regular a situação fática. Além disso, é dever do genitor arcar com os 

alimentos do filho na proporção da necessidade dele. Ante o exposto, 

DEFIRO a liminar pleiteada, a fim de condenar o requerido a arcar com os 

alimentos provisórios, fixados no valor correspondente à 30% do salário 

mínimo vigente, que hodiernamente perfaz a monta de R$ 286,20, bem 

como 50% das despesas extras como médicas, escolares, odontológicas 

e farmacêuticas, desde que não fornecidos pelo Poder Público, a serem 

depositados em conta a ser informada pelos requerentes ou mediante 

recibo, até o dia 10 (dez) de cada mês, tendo em vista que a requerente 

não juntou nenhum documento que comprove a melhor condição financeira 

do requerido, sequer sua profissão restou declinada nos autos. Nos 

termos do § 1.º do artigo 334 do CPC e Provimento n.º 09/2016 do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determino a remessa dos autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos para designação de audiência de 

mediação entre as partes. Cite-se a parte requerida e intimem-se as partes 

para comparecimento na audiência a ser designada, que será realizada 

pelo Mediador Judicial cadastrado pelo Tribunal de Justiça, conforme o § 

1.º do artigo 334 do CPC e Provimento n.º 09/2016 do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. As partes deverão estar cientes de que o não 

comparecimento injustificado à audiência será considerado ato atentatório 

à dignidade da justiça e sancionado com arbitramento de multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertido em favor da União ou do Estado. As partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensor público, conforme aduz 

o artigo 334, § 9.º, do Código de Processo Civil. Havendo 

conciliação/mediação, voltem para homologação. Sendo a 

conciliação/mediação inexitosa, deverá o requerido sair intimado para 

apresentação da resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

de realização da audiência, nos termos do artigo 335 do Código de 

Processo Civil. Com a resposta, havendo preliminares ou documentos 

juntados, intime-se a parte autora para impugnação à contestação, no 

prazo de 10 (dez) dias e, em seguida, voltem para decisão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. São José do Rio Claro-MT, 16 de agosto de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 8005 Nr: 2081-35.2003.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO - 

OAB:MT/3.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819/PR, GUSTAVO 

R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELI - OAB:OAB/MT 17.980/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:56.918/PR

 3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos 

termos do artigo 924, inciso II, c/c arts. 513 e 771, ambos do Código de 

Processo Civil.Sem custas e despesas processuais e verba honorária.4. 

Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:a)Cadastrem-se 

no sistema e capa dos autos os patronos do executado, conforme 

substabelecimento de fl. 213-verso.b)Expeçam-se os alvarás para 

transferência dos valores depositados judicialmente, sendo: (a) R$ 

97.178,61 (noventa e sete mil cento e setenta e oito reais e sessenta e um 

centavos) em favor da parte exequente, conforme conta bancária 

informada à fl. 208 e (b) o valor remanescente, ou seja, R$ 9.105,82 (nove 

mil cento e cinco reais e oitenta e dois centavos), em favor do 

executado.c)Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, 

em seguida, arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e 

baixas de estilo. Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado 

o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 8018 Nr: 2096-04.2003.811.0033

 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: LIVÔNIO PAULO BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525/MT, Ronimárcio Naves - OAB:

 Vistos etc.3. Estas as razões pelas quais INDEFIRO o pedido de 

cumprimento de sentença de fls. 394/397-verso, e determino o 

prosseguimento da ação com a intimação das partes para 

manifestarem-se acerca das provas pretendidas.4. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências:a)Altere-se o sistema e capa dos 

autos, devendo constar como requerente Espólio de Livônio Paulo 

Brustolin.b)Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, 

acerca da presente decisão, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem, de forma fundamentada, as provas que pretendem 

produzir, sob pena de preclusão.c)Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado.5. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 81112 Nr: 2050-87.2018.811.0033

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 
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Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO GONÇALVES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YAISSA ALEXANDRE 

BRAGAGNOLO - OAB:24723/O

 (...)3. INDEFIRO, por isso, o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado às fls. 25/43.4. Cumpra a Secretaria Judiciária, com urgência, 

por se tratar de processo com réu preso, as seguintes 

providências:a)INTIME-SE a defesa técnica de APARECIDO GONÇALVES 

DE ANDRADE (procuração de fl. 45), via DJe, do teor desta 

decisão.b)CIÊNCIA ao Ministério Público.c)Transcorrido o prazo, e não 

havendo requerimentos, cumpra os atos pendentes da decisão de fls. 

22/22v.d)Após, certifique-se e arquivem-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 81487 Nr: 2186-84.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVO ANTONIO PERLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dévon Defaci - OAB:27957

 Vistos em correição.

1. DESIGNO a data de 11 (onze) de dezembro de 2018, às 15h00min, para 

a realização do interrogatório do réu Nilvo Antônio Perlin.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se o réu Nilvo Antônio Perlin no endereço declinado à fl. 04, para 

comparecimento na audiência acima designada, bem como da audiência 

marcada para o dia 12-09-2018, às 14h45min, no Juízo Deprecante.

b) Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência 

designada.

c) Intime-se, via DJe, o advogado do réu (Dévon Defaci, OAB/PR 27957

d) Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72516 Nr: 2374-14.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Vistos em correição.

1. Como o acolhimento do recurso de embargos de declaração podem 

implicar modificação à decisão embargada, mister a observância do 

contraditório, a teor do artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil.

2. Intime(m)-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do requerente/embargado 

para que, querendo, em 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os embargos 

de declaração de fls. 96/97-verso.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

4. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65750 Nr: 2156-20.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VENANCIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 Vistos em correição.

1. Como o acolhimento do recurso de embargos de declaração podem 

implicar modificação à decisão embargada, mister a observância do 

contraditório, a teor do artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil.

2. Intime(m)-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do requerente/embargado 

para que, querendo, em 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os embargos 

de declaração de fls. 96/97-verso.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

4. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64197 Nr: 1242-53.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DOMINGOS PIERDONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE 

COMBUSTIVEIS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PEREIRA 

PANDOLFO - OAB:20029-O/MT, PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO 

FERREIRA - OAB:21445/O

 Vistos em correição.

1. Como o acolhimento do recurso de embargos de declaração podem 

implicar modificação à decisão embargada, mister a observância do 

contraditório, a teor do artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil.

2. Intime(m)-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do requerido/embargado 

para que, querendo, em 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os embargos 

de declaração de fls. 268/269-verso.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

4. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71757 Nr: 2064-08.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TAVARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 Vistos em correição.

1. Como o acolhimento do recurso de embargos de declaração podem 

implicar modificação à decisão embargada, mister a observância do 

contraditório, a teor do artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil.

2. Intime(m)-se, por correio, o exequente/embargado para que, querendo, 

em 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os embargos de declaração de fls. 

117/118-verso.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

4. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69779 Nr: 1007-52.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Postergo a pretensão formulada pela parte exequente à fl. 56, para 

determinação de constrição judicial, por meio do sistema BACENJUD, para 

depois que o credor atualizar o débito, bem como esclarecer a divergência 

de CPF entre o constante da petição de fl. 56 (361.301.091-72) e o do 

título executivo de fl. 37 (014.813.261-80), porquanto tal disparidade 

inviabiliza a utilização do sistema BacenJud.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do exequente para que, em 10 
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(dez) dias, (i) atualize o débito exequendo e (ii) esclarecer a divergência 

de CPF entre o constante da petição de fl. 56 (361.301.091-72) e o do 

título executivo de fl. 37 (014.813.261-80).

b. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69410 Nr: 742-50.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDJA DOS SANTOS TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. DEFIRO a postulação de fl. 78 [baixa da restrição Renajud].

2. Junte-se o incluso comprovante de remoção de restrição.

3. Intime-se, via DJe, o patrono do autor para, em 5 (cinco) dias, 

manifestar-se no feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

4. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31835 Nr: 22-59.2012.811.0033

 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: ANAB, MVAB, AA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLI REDIVO - 

OAB:OAB/MT 17.898

 Vistos em correição.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Desapense-se o presente processo dos autos nº 

115-51.2014.811.0033, código 54284.

b) Alterem-se o Sistema e capa dos autos, pois trata-se o feito de 

cumprimento de sentença, cadastrando-se, ainda, o advogado constituído 

pela parte exequente, conforme procuração de fl. 63.

c) Intime-se, via DJe, o patrono da exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se acerca da certidão de fl. 83, postulando o que 

entender de direito.

d) Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54284 Nr: 115-51.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAB, MVAB, AA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por A. N. A. B. e 

M. V. A. B., neste ato, representada por sua genitora ANDREIA ALVES, 

em desfavor de ANDERSON CLEITIR BERTÉ.

Petição de fls. 49 postulando pela expedição de alvará do valor depositado 

em juízo e, estando satisfeita a obrigação, requer a extinção da presente 

ação.

Manifestação do Ministério Público pela extinção do processo (fl. 51).

Expedido alvará eletrônico à fl. 60.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

(...)

Na espécie, consoante demonstra a petição de fl. 49, subscrita pela parte 

credora, e alvará de fl. 60, constata-se que o devedor pagou 

integralmente o valor acordado referente ao débito executado nestes 

autos, vez que inexiste no caderno processual notícia de descumprimento, 

de sorte que a extinção deste feito é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e verba honorária.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

 Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 26564 Nr: 437-13.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MT 12.406-A, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. INDEFIRO o pedido constante na petição de fl. 146, visto que entre os 

endereços encontrados através da consulta às informações cadastrais 

disponibilizadas no Sistema Bacenjud, já foram esgotadas as 

possibilidades de citação postal, devendo o exequente diligenciar acerca 

do paradeiro do executado.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe 

nos autos o endereço atualizado do devedor ou postule o que entender de 

direito, sob pena de extinção.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 668 Nr: 142-30.1997.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO VENÂNCIO, LUIZ CARLOS VENÂNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

dar andamento aos autos de Execução no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71180 Nr: 1798-21.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA BINO DO NASCIMENTO-ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão de fls.99, requerendo o que for de 

direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000321-09.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MEDINA CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000321-09.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Busca e 

Apreensão SENTENÇA – SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EXTINÇÃO – 

DESISTÊNCIA – [10463] Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido de liminar, em que o Requerente BANCO GMAC 

S/A. solicitou a extinção do feito, considerando que não possui mais 

interesse na demanda, uma vez que quitado o débito [Petição de Id. 

14113695]. 2. Porque ausentes citação e contestação, não resta 

alternativa senão homologar a postulação e extinguir o processo sem 

apreciação do mérito. 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 200, 

parágrafo único, e 485, VIII, ambos do Código de Processo Civil, homologo 

a desistência da ação e, como tal, extingo o processo, sem julgamento de 

mérito. Revogo, em consequência, o provimento liminar de busca e 

apreensão, bem como a restrição judicial do bem na base de dados do 

Renavam, por meio do Sistema Renajud [Decisão de Id. 13913759]. Custas 

e despesas processuais, acaso existentes, pelo requerente (CPC/2015, 

art. 90). Sem verba honorária, uma vez que não houve citação, tampouco 

manifestação processual da parte requerida. Junte-se o incluso 

Comprovante de Remoção de Restrição. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa na distribuição. 

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se unicamente o patrono do autor. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro, 17 de agosto de 2018. (assinado 

eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000163-85.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRLEI INOMATA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT0012121A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIVALDO MARTINS (EXECUTADO)

 

Certifico que em consonância com o r. despacho de ID. Designo audiência 

de conciliação para o dia 04 de outubro de 2018, às 15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-90.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON DA SILVA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 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: redesignar 

Audiência de Conciliação para o dia 23 de agosto de 2018 , às 13:40 

horas (MT). SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 7 de agosto de 2018. ADRIANA 

CALHEIROS MORETTI Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 

709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - 

TELEFONE: (65) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-51.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELINARA SILVANA PERONDI PARODE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITAL FOTOS E IMPRESSOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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: redesignar Audiência de Conciliação para o dia 04 de outubro de 2018 

, às 16:00 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-70.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIALDO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

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: redesignar Audiência de Conciliação para o dia 04 de outubro de 2018 

, às 16:20 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-18.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVAN VIEIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

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 redesignar Audiência de Conciliação para o dia 04 de outubro de 2018 , 

às 16:40 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-82.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DE ARAUJO NOVAES (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

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: redesignar Audiência de Conciliação para o dia 04 de outubro de 2018 

, às 17:00 horas (MT).

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Expediente
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PORTARIA Nº 072/2018-DF - O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, 

MM. Juiz em Substituição e Diretor do Foro, desta Comarca de Vila Rica, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc ......R E S O 

L V E: I - Designar a servidora Anoene Silva Magalhães Pereira, matricula 

11859, para exercer a função de Gestora Administrativa III desta Comarca 

de Vila Rica, a partir da publicação;II – Determinar que os procedimentos 

elaborados pelo CAA, sejam assinados pela Gestora Administrativa III. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Vila Rica - MT, 17 de agosto de 

2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva-Juiz Substituto Diretor do Foro

 

PORTARIA Nº 070/2018-CA-O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, 

MM. Juiz em Substituição e Diretor do Foro, desta Comarca de Vila Rica, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc 

......Considerando que a servidora, Gestora Judiciária Substituta Clarice 

Viega, matricula 11993, estar de atestado médico para tratamento 

odontológico desde o dia 06 de agosto de 2018. R E S O L V E: Designar a 

servidora Raira Dias Abreu, Técnica Judiciária, matricula 32816, para 

exercer o cargo em substituição de Gestora Judiciária Substituta, no 

período de 06 a 17 de agosto de 2018.P. R. Cumpra-se, encaminhando-se 

cópia ao Egrégio Tribunal de Justiça. Vila Rica - MT, 14 de agosto de 2018. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva- juiz Substituto Diretor do Foro.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55029 Nr: 1468-10.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCÍSIO JORGE SILVA 

ALMEIDA - OAB:22127/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal, acerca do documento encartado aos autos as fls. 96, o qual versa 

sobre o cumprimento da decisão judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61447 Nr: 1938-07.2017.811.0049

 AÇÃO: Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELIZABETH DINIZ MARTINS SOUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BONFIM ALVES DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETH DINIZ MARTINS 

SOUTO - OAB:14198/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO AUGUSTO GOMES 

DOS SANTOS - OAB:22.267/MT

 Vistos.

Diante do retorno dos autos e da decisão que negou provimento ao 

recurso, mantendo-se incólume a sentença que deferiu o arresto de bens 

(fls. 27/31), apensem-se estes autos ao processo principal de Código 

56130.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 66728 Nr: 1969-90.2018.811.0049

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS LIMA CANTUARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 Vistos.

Trata-se de auto de prisão em flagrante em desfavor de Luiz Carlos Lima 

Cantuário, para apuração da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 

nº 11.343/2006.

O indiciado foi preso em flagrante delito no dia 08 de agosto de 2018. Na 

audiência de custódia, a defesa técnica juntou pedido de relaxamento de 

prisão em flagrante ou liberdade provisória sem fiança. Em seguida, o 

Parquet manifestou-se pela homologação da prisão em flagrante e sua 

conversão em prisão preventiva.

 Na audiência de custódia realizada em 09/08/2018, este magistrado 

homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, a fim 

de evitar a prática de outros delitos e como forma de garantia da ordem 

pública (fls. 25/27).

É o relatório.

DECIDO.

 Compulsado os autos, observo que o pedido de relaxamento de prisão em 

flagrante ou liberdade provisória sem fiança juntado as fls. 28/36 foi 

apreciado na audiência de custódia e, por equívoco, secretária judicial 

entendeu que fora feito novo pedido ao ver a petição encartada após o 

termo de audiência.

Pois bem, sendo possível ao juiz a concessão de liberdade provisória de 

ofício, colho da oportunidade para analisar novamente a necessidade do 

réu ser mantido preso.

Observo que a prisão preventiva se mostrava necessária no momento em 

que foi decretada e ainda se encontram incólumes os motivos de fato e de 

direito que a ensejaram, pois, a existência do crime imputado e a presença 

de indícios suficientes de autoria estão demonstradas pelos elementos de 

informação carreados aos autos pela autoridade policial, quais sejam, 

termos de declarações das testemunhas (fls. 06/08) no sentido de que a 

residência do investigado funciona como boca de fumo, onde fora 

apreendido com o investigado dois tipos de entorpecentes (crack e 

maconha) e uma balança de precisão, conforme termo de exibição e 

apreensão de fl. 19.

 Constatado a materialidade e indícios de autoria (fumus comissi delicti), 

verifica-se ainda que a pena máxima em abstrato cominada à infração 

penal imputada (crime de tráfico de drogas) ao investigado é superior a 4 

anos, satisfazendo assim o requisito objetivo de admissibilidade previsto 

no artigo 313, inciso I, do CPP.

O periculum libertatis (garantia da ordem pública e econômica, 

conveniência da instrução penal e garantia da aplicação da lei penal) está 

consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, evitar a 

reiteração delituosa e garantia da aplicação da lei penal.

Os elementos informativos carreados aos autos dão conta de que o 

investigado estaria vendendo drogas em sua residência, havendo fortes 

indícios que a mercancia da droga em razão da apreensão de drogas e 

balança de precisão.

 Assim, concluo ser imprescindível a segregação cautelar do indiciado não 

apenas em razão da gravidade concreta do crime e das condutas a serem 

elucidadas, bem como pelo fato de recair sobre o autuado fortes indício da 

autoria delitiva, mas, sobretudo, para que se restabeleça a ordem pública, 

mediante o impedimento de reiteração criminal por parte do indiciado 

(suposto traficante) bem como dos usuários que dele compram a droga, 

cujo vicio é financiado por variados tipos de delitos contra o patrimônio.

Por tais fundamentos, a manutenção da prisão preventiva e o 

indeferimento do pedido de liberdade provisória são medidas de rigor, 

principalmente, para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração 

delitiva.

Nesse sentido:

(...) A prisão preventiva deve ter amparo nos requisitos legais e nos 

elementos concretos e fáticos dos autos, restando insuficiente a mera 

remissão ao art. 312 do Código de Processo Penal. 3. A natureza jurídica 

de medida cautelar da prisão preventiva exige o fumus comissi delicti, 

consubstanciado na prova da existência do crime e indícios suficientes de 

autoria. (...) (STF. HC 103460/MG. Relator(a): Min. Luiz Fux. Julgamento 

16/08/2011. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJe-166 DIVULG 

29-08-2011 PUBLIC 30-08-2011).

(...) I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a 

preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do 

paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o 

delito. Precedentes. (...) (STF. HC 120176/RS. Relator(a): Min. Ricardo 

Lewandowski. Julgamento: 11/03/2014. Órgão Julgador: Segunda Turma. 

Publicação: Processo Eletrônico DJe-059 DIVULG 25-03-2014 PUBLIC 

26-03-2014).

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E 

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA 
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EM PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE 

JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO 

FATO DELITUOSO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NATUREZA 

E QUANTIDADE DAS DROGAS – FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA – APLICAÇÃO 

DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. 

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da 

necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se 

novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e 

necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente 

demonstra propensão à prática de ilícitos penais. Não há ilegalidade no 

decreto de prisão preventiva, calcado na garantia da ordem pública, 

amparado em elementos dos autos que demonstram a gravidade concreta 

do crime ante a natureza e a elevada quantidade de drogas apreendidas. 

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da 

ordem pública, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da 

prisão. (TJMT. HC 177842/2016, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira 

Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017).

[...] O decreto de prisão preventiva está suficientemente fundamentado, 

pois, há referências aos indícios suficientes de autoria, à prova da 

existência do crime, bem como na gravidade concreta do crime. Há 

fundamento idôneo para consubstanciar sua custódia cautelar, não se 

confundindo com antecipação da culpabilidade, circunstância, essa, que 

será analisada pelo magistrado em sede de cognição exauriente, 

incompatível com esta via mandamental. (TJMT. HC 304/2016, DES. 

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

03/02/2016, Publicado no DJE 05/02/2016).

(...) A prisão preventiva deve ter amparo nos requisitos legais e nos 

elementos concretos e fáticos dos autos, restando insuficiente a mera 

remissão ao art. 312 do Código de Processo Penal. 3. A natureza jurídica 

de medida cautelar da prisão preventiva exige o fumus comissi delicti, 

consubstanciado na prova da existência do crime e indícios suficientes de 

autoria. (...) (STF. HC 103460/MG. Relator(a): Min. Luiz Fux. Julgamento 

16/08/2011. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJe-166 DIVULG 

29-08-2011 PUBLIC 30-08-2011).

(...) Há justa causa no decreto de prisão preventiva para garantia da 

ordem pública, quando o agente se revela propenso a prática delituosa, 

demonstrando menosprezo pelas normas penais. Nesse caso, a não 

decretação da prisão pode representar indesejável sensação de 

impunidade, que incentiva o cometimento de crimes e abala a credibilidade 

do Poder Judiciário. (...) (STF. HC 83868/AM. Relator(a): Min. MARCO 

AURÉLIO. Relator(a) p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE. Julgamento: 

05/03/2009. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJe-071, DIVULG 

16-04-2009, PUBLIC 17-04-2009; EMENT VOL-02356-02, PP-00334; RTJ 

VOL-00212-01, PP-00458; LEXSTF v. 31, n. 364, 2009, p. 266-306; RMP n. 

44, 2012, p. 187-220).

Neste momento não verifico a necessária alteração fática apta a ensejar a 

soltura investigado. Sendo a prisão preventiva uma medida cautelar, está 

regida pela cláusula rebus sic stantibus, de forma que, mantendo-se 

inalterados os motivos ensejadores, sua manutenção é medida imperativa.

Nesse sentido, o entendimento do E.TJMT:

[...] A prisão preventiva está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, de 

modo que não advindo alteração no quadro fático que a ensejou em um 

primeiro momento, incabível a revogação da medida cautelar extrema, nos 

termos do art. 316 do CPP. [...]. (TJMT. HC 251/2016, DES. GILBERTO 

GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, 

Publicado no DJE 12/02/2016).

Ademais, os predicados ostentados pelo acusado são insuficientes para 

afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos desta medida 

cautelar.

Vejamos:

(...) 4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são 

impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os 

requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. 

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; 

o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam 

insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não 

conhecido. (STJ. HC 397.503/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da 

Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017).

(...) 6. A circunstância de o paciente ser primário e ter bons antecedentes, 

à evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva, 

desde que presentes os pressupostos e condições previstas no art. 312, 

do CPP. (...) (STF. HC 83868/AM. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. 

Relator(a) p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE. Julgamento: 05/03/2009. Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJe-071, DIVULG 16-04-2009, 

PUBLIC 17-04-2009; EMENT VOL-02356-02, PP-00334; RTJ 

VOL-00212-01, PP-00458; LEXSTF v. 31, n. 364, 2009, p. 266-306; RMP n. 

44, 2012, p. 187-220).

Ressalto que, ante a gravidade concreta dos fatos em apuração, as 

medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e 

insuficientes, sendo mesmo incompatíveis quando o decreto prisional está 

fundamentado na necessidade de resguardar a ordem pública.

Vejamos:

(...) A própria redação do art. 282, I, do CPP deixa às claras a 

inadequação da imposição das medidas cautelares do art. 319 do CPP às 

segregações cautelares amparadas na garantia da ordem pública. (...) 

(TJMT. HC 184600/2015, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 

Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 04/02/2016).

Diante de todo o exposto, mantenho a prisão preventiva de Luiz Carlos 

Lima Cantuário.

Ciência às partes.

No mais, aguarde-se a chegada dos autos principais.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46786 Nr: 410-77.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEONNY SOARES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Vistos etc [...] DA INDENIZAÇÃO Considerando que não houve 

contraditório acerca do pleito indenizatório pugnado pelo ente ministerial, 

deixo de fixar a reparação mínima dos danos materiais e morais pelo 

delito.DAS DISPOSIÇÕES FINAISExpeça-se guia de execução penal 

provisória.Certificado o trânsito em julgado: a) lance-se o nome do réu no 

rol dos culpados; b) comunique-se a Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88) 

e o Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a 

condenação do Réu; c) expeça-se a guia de execução penal definitiva;d) 

Determino o encaminhamento da faca (ref. 03) ao comando do exército 

para, no prazo de 48 horas, para destruí-la ou doá-la aos órgãos de 

segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do art. 25 da Lei 

10.826/2003.e) Após, não havendo pendência, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.Publicada no Salão do Tribunal do Júri 

Popular da Comarca de Alto Garças/MT, aos 15 de agosto de 2018, às 

19h:34min saindo as partes intimadas para os efeitos recursais. Após a 

leitura da Sentença o MM. Juiz agradeceu o Douto Promotor de Justiça, o 

Douto Advogado, aos Senhores Jurados que compuseram o Conselho de 

Sentença e aos serventuários da Justiça, bem como aos policiais militares. 

Na sequência, convocou os Senhores Jurados para comparecerem no dia 

17 de agosto de 2018, às 08h30min, para dar-se prosseguimento aos 

trabalhos, quando será levado a julgamento o acusado Alvaci Rodrigues 

Martins.Publicada a Sentença, o MM. Juiz declarou encerrada a Sessão às 

19h54min. E, de tudo, para constar, é lavrada esta ata que, lida e achada 

conforme, vai devidamente assinada por mim Simone Leal, Assessora de 

Gabinete, que digitei.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJuiz de Direito 

Presidente do Tribunal do Júri Dr. Elton Oliveira Amaral Dr. Fernando César 

Passinato Amorim Promotor de Justiça Advogado Geonny Soares Ribeiro 

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57280 Nr: 1448-90.2018.811.0035

 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): GEONNY SOARES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 Nosw termos da CNGC, bem ainda pelo que dispõe a Resolução 

113/2010-CNJ, IMPULSIONO os autos primeiramente à defesa para que se 

manifeste sobre o cálculo de pena de REF. 6.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49748 Nr: 1955-85.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Paulo Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:

 Vistos etc.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda, razão pela qual é 

imprescindível a instrução probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Isto posto, determino o prosseguimento do feito e, designo a audiência de 

instrução e julgamento, para o dia 13/09/2018 às 15h00min.

Intimem-se o(s) reú(s) e as testemunhas arroladas para comparecerem à 

audiência supradesignada, expedindo-se carta precatória para 

testemunhas que porventura não residam nesta comarca, caso houver, 

para sua oitiva perante o juízo do local onde estiverem.

A presente decisão vale como mandado de intimação.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37810 Nr: 420-92.2015.811.0035

 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: TCCTC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMTJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Vizini Corrêa Júnior - 

OAB:3076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON OLIVEIRA DE 

SOUZA - OAB:8322/O

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se em réplica a contestação apresentada.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30497 Nr: 1354-78.2012.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Finaceira S.A. Credito, Financiamento e 

Investimento.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deuzivan Moreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:7.629/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, em atenção a r. 

decisão de fls. 38, impulsiono estes autos por certidão com a finalidade de 

intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47353 Nr: 726-79.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACCIN LOGISTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA TERUEL - OAB:389442

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que serve a presente, para fins de intimação do advogado da 

parte autora, para: 1- Proceder a retirada ou o preparo para distribuição 

da Carta Precatória de Citação/intimação para o Estado do Paraná; 2- O 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça daquela Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20390 Nr: 535-15.2010.811.0092

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Luiz do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki 

- OAB:OAB/MT 17.555-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691/A

 Cód. 20390

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento movida por Lourival Luiz 

do Nascimento em face do Banco do Brasil S.A, ambos devidamente 

qualificados.

 Às fls. 160 o Requerente requereu a desistência da presente demanda.

Instado a se manifestar, o Requerido concordou com o pedido de 

desistência do autor.

É o sucinto relato. Decido.

Homologo a desistência da ação, motivo pelo qual resolvo o processo, 

sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

 Desde já autorizo a expedição do alvará judicial para o levantamento dos 

valores depositados em juízo.

Intime-se o autor para informar a sua conta bancária atualizada para 

transferência dos valores acima destacados.

Sem custas finais, pois já foi recolhido no início e sem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, independentemente de 

nova determinação.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 14 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33159 Nr: 893-38.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Maria Paris - 

OAB:18600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 33159

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Regulamentação de Visitas com Pedido de Liminar 

movida por Kalinka Silvia Higino em face de Deneval Mascarenhas de 

Andrade, todos devidamente qualificados.

 Pois bem, conforme fl. 51, foi determinada a intimação pessoal da 
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requerente, para dar prosseguimento ao presente feito, sob pena de 

extinção.

 Destarte, conforme certidão de fl. 56, decorreu também o prazo legal sem 

qualquer manifestação dos advogados da parte autora, bem como da 

própria requerente.

Nota-se que até o momento a parte requerente mantem-se inerte, 

transcorrendo 1 (um) ano sem dar prosseguimento ao feito.

É o sucinto relato. Decido.

No presente caso verifica-se que a parte autora deixou de dar o regular 

andamento ao feito, mesmo tendo sido devidamente intimada, mantendo-se 

inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte autora, com considerável lapso temporal, fato este 

que caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Custas já recolhida. Sem honorários advocatícios.

Ciência ao Ministério Público.

P.I.

Alto Taquari/MT, 14 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30034 Nr: 877-55.2012.811.0092

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Gonçalves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Código nº 30034

SENTENÇA

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face 

de CRISTIANO GONÇALVES DE ALMEIDA, vulgo “Bola de Fogo” pela 

prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

De acordo com a denúncia, “No dia 10 de agosto de 2012, por volta das 

23h10min, ao longo da Rua 3 Estados, nesta cidade e comarca, o 

denunciado trazia consigo, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal e regulamentar, 01 (um) tablete de 115 (cento e quinze) 

gramas de maconha, substância que se encontra descrita no auto de 

constatação provisória de substancia entorpecente acostado. Segundo 

consta do inquérito policial, delações anônimas informaram que o 

denunciado comercializava substância entorpecente na Rua Três Estados, 

Bairro Vila Nova, nesta urbe. Nas circunstâncias de tempo e local 

supracitadas, policiais se deslocaram até o local e encontraram o 

denunciado que, ao ver a aproximação da viatura policial, saiu em 

disparada em uma bicicleta e, ao passar por terreno baldio, dispensou um 

objeto até então desconhecido. Mais adiante os policiais o detiveram e 

voltaram até o local onde ele lançara o objeto, constatando-se que se 

tratava da aludida substancia entorpecente. Que o denunciado já vinha 

sendo monitorado pela polícia militar devido às declarações prestadas por 

usuários que disseram ter comprado substancia entorpecente dele, o que 

revela, inequivocamente , que o denunciado dedicava-se ao malfadado 

comércio ilícito.”

 O réu foi notificado e apresentou defesa prévia, na qual pugnou pela 

Absolvição sumária ou pela desclassificação para o artigo 28 da Lei 

11.343/2006. (fls. 330/331, vº)

 A denúncia foi recebida no dia 20/05/2016. (fl. 333/333, vº)

Na audiência de instrução e julgamento, foi ouvida uma testemunha de 

acusação (fls.347/349).

Conforme fls. 490/492, foi realizada audiência de instrução e julgamento, 

sendo ouvida uma testemunha de acusação. Na ocasião, o Ministério 

Público apresentou suas alegações finais, pugnando pela condenação do 

réu nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, manifestou-se pela insuficiência probatória da 

prática do crime de tráfico de drogas e pela desclassificação para o artigo 

28 da Lei 11.343/2006. (fls. 496/498).

É o relatório.

 DECIDO.

 Inicialmente, ressalto que de acordo com o art. 155 do Código de 

Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da 

prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua 

decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 

investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e 

antecipadas.

No caso em comento, verifico que a materialidade do crime encontra-se 

demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 09); Termo de 

Depoimento do Condutor (fl. 10); Termo de Depoimento de Testemunha (fl. 

11); Termo de Depoimento do Conduzido (fl. 13); Auto de Apreensão (fl. 

18); Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (fls. 

19/20); Boletim de Ocorrência (fls.28/30); Termos de Depoimentos dos 

Policiais (fls. 35/40); Termos de Depoimentos – Informantes (fls. 42/43, 47, 

64, 73/74, 75/76), e Laudo Definitivo (fls. 494/495), além dos depoimentos 

colhidos em Juízo.

 Ao ser ouvido na polícia, o declarante Francisco Ramos dos Reis afirmou:

(...) Que é usuário de entorpecentes; Que o declarante afirma que os 

elementos “DILO” e o “BOLA DE FOGO”, são as pessoas que fornecem 

entorpecentes para Nina e sua família revenderem (...)

O depoimento acima foi confirmado pelas declarações de Noeli Terezinha 

dos Santos, vulgo “GAÚCHA”:

(...) Que é moradora desta cidade; Que é convivente com Francisco 

Ramos dos Reis, Vulgo “CHICÓ”; Que conhece uma mulher conhecida por 

“NINA”; Que “NINA” é traficante de entorpecentes, ela vende na casa dela; 

Que a depoente afirma que as pessoas de “DILO” e o “BOLA DE FOGO” é 

que passam entorpecentes para Nina e Angelica revenderem, elas 

ganham porcentagem do que vendem. (...)

No mesmo sentido, as declarações de Lucas de Souza Costa, Vulgo 

“DIAMANTINO E “GORDO” relata:

(...) Que realmente estava vendendo pasta base nesta cidade; Que com o 

comercio de entorpecentes nesta cidade, fatura em torno de R$1.100,00 

(mil e cem reais) por semana; Que nesta cidade tem um elemento 

conhecido por “BOLA DE FOGO”, ele vende muita droga nesta cidade, ele 

trás da cidade de Rondonópolis-MT. (...)

Em seu depoimento em juízo, a testemunha – Policial Militar – Cleyber 

Pereira Maia afirmou:

(...) que estava fazendo uma ronda juntamente com o soldado Varjão, 

quando estava descendo a Rua Três Estados ele vinha subindo, quando 

avistou a viatura ele voltou, e no meio da quadra do lado esquerdo num 

lote eu percebi que ele jogou algum objeto dentro do lote baldio, ai nos 

abordamos ele e perguntamos sobre o fato e falou que não fiz nada não, 

não sei nada não, ai pegamos ele e levamos no lote e falou não tem nada, 

mas ai falamos que vimos você jogando alguma coisa, ai ele admitiu que 

tinha jogado alguma coisa mas no momento ele queria enganar a gente e 

falou estar aqui e ali, até que nós perguntamos a verdade para ele quando 

nos mostrou o local onde estava jogado no lote com uma sacolinha; Que a 

polícia militar já vinha investigando ele sobre o uso de drogas aqui no 

município, pois o nome dele era citado muitas vezes (...)

O depoimento acima foi confirmado pelo depoimento do Policial Militar 

Arlindo Luiz Varjão.

Logo, não pairam dúvidas de que o réu trazia consigo a substância 

entorpecente apreendida, bem como a entregava à terceiros para 

consumo.

Porém, na tentativa de afastar-se da responsabilidade penal, suscitou a 

tese subsidiária da desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 

11.343/2006.

Nesse ponto, é bom destacar que é a própria lei antidrogas que determina 

a apreciação das circunstâncias do fato para a correta qualificação da 

conduta do agente como tráfico ou como consumo. Portanto, a análise da 

materialidade do referido crime ganha parâmetros indicados pela própria 

lei. Confira:

“Art. 28. (...)

§ 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz 

atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e 

às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e 

pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso em exame, as condições em que se desenvolveu a ação, 

extraídas dos depoimentos de pessoas que negociavam a compra de 
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substâncias diretamente com o réu, bem como dos depoimentos dos 

policiais, afasta a possibilidade do delito previsto no art. 28 da Lei 

11.343/2006.

De mais a mais, é plenamente possível, e até mesmo comum, a figura do 

traficante-usuário, que utiliza a substância entorpecente para uso próprio 

e também a vende ou entrega para consumo de terceiros, caracterizando 

o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINARES DE 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, NULIDADE DA SENTENÇA POR 

FALTA DE FUNDAMENTOS E ATIPICIDADE DA CONDUTA REJEITADAS – 

NULIDADE DO FLAGRANTE - DENÚNCIA ANÔNIMA - MARCO INICIAL DA 

INVESTIGAÇÃO - POSSIBILIDADE - TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA 

ENTORPECENTE E CORRUPÇÃO ATIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR 

FALTA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE 

DOS DELITOS DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS 

COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CRIME QUE NÃO EXIGE O FIM 

ESPECÍFICO DA MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO - 

CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. 

(...) O crime de tráfico caracteriza-se por uma das condutas tipificadas no 

art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo dispensável a efetiva prática da 

mercancia. Se o conjunto probatório evidencia que o réu praticou o crime 

tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, torna-se inviável desclassificá-lo 

para o previsto no art. 28 da mesma lei, mormente porque possível 

condição de usuário não exclui a de traficante. (...) (TJMT - Ap 

49237/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 05/11/2015)

Diante disso, não há como acolher a pretensão absolutória da defesa, que 

não logrou êxito em demonstrar a veracidade da versão que apresentou.

Portanto, as circunstâncias e elementos colhidos durante as investigações 

e instrução processual são aptos a demonstrar que a destinação do 

produto era realmente a venda ou entrega aos usuários, caracterizando 

assim o tráfico de drogas.

Destarte, impõe-se a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para 

CONDENAR o réu CRISTIANO GONÇALVES DE ALMEIDA, vulgo “Bola de 

Fogo”, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006.

 Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à 

dosimetria da pena.

 Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei 

11.343/06, que preponderam sobre o disposto no artigo 59 do CP, verifico 

que não há informações quanto à personalidade e poucos elementos 

foram coletados quanto à conduta social do réu, o que inviabiliza o 

aumento da reprimenda neste ponto. Já no que diz respeito à natureza da 

substância apreendida (maconha), é considerada de baixo potencial 

lesivo, o que não justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 

Por fim, a quantidade da droga ((maconha): 115 g fls. 19/20) é 

considerada pequena. Feitas tais ponderações, fixo a pena-base em 5 

(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

 Na segunda fase não concorrem circunstâncias atenuantes e 

agravantes.

 Na terceira fase, concorre causa de diminuição de pena relativa ao artigo 

33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual diminuo a pena em 

1/2 (metade), considerando a natureza (maconha) e quantidade da droga 

apreendida (115 g) ficando o acusado CONDENADO DEFINITIVAMENTE À 

PENA DE 02 (DOIS) e 06 (SEIS) MESES de reclusão e 250 (DUZENTOS) 

dias-multa.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do 

réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) 

do salário mínimo vigente.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

bem como de aplicar o “sursis”, em razão da pena superar o limite máximo 

previsto para a concessão de tais benefícios, nos termos dos arts. 44 e 

77 do Código Penal.

Fixo o regime ABERTO para início do cumprimento da pena, com base no 

art. 33, §2º, “c”, e § 3º, do Código Penal.

 Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que foi 

condenado ao regime inicial aberto, não estando mais presentes os 

requisitos da prisão preventiva.

A droga deve ser destruída.

CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO:

 I – Expeça-se Guia de Execução Definitiva;

 II – Procedam-se as comunicações devidas ao Instituto Nacional de 

Identificação - INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE,via Sistema INFODIP, 

e ao Cartório Distribuidor acerca da condenação;

III – Oficie-se à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas - SENAD, 

encaminhando a relação dos bens declarados perdidos em favor da União 

e solicitando informações quanto ao procedimento de transferência, nos 

termos do § 4° do art. 63 da Lei 11.343/06. Instrua-se o expediente com 

cópia da peça de fls. 17 e desta sentença.

IV – Oficie-se ainda à Delegacia de Polícia Civil, determinando providências 

para destruição da droga e demais objetos inservíveis apreendidos. 

Instrua-se o expediente com cópia da peça de fl. 33 e desta sentença.

V – Verifique-se a existência de armas, objetos e veículos apreendidos 

sem destinação na sentença, e, em caso positivo remeter os autos 

conclusos para a devida destinação.

VI – Após, remetam-se os autos ao “16 - Arquivo Definitivo”.

 Fixo os honorários advocatícios a serem custeados pelo Estado de Mato 

Grosso ao advogado nomeado para exercer a defesa do réu, no importe 

de 2 (DUAS) URH, pela apresentação da Defesa Preliminar.

Diante da ausência de núcleo da Defensoria Pública nesta Comarca, 

renovo a nomeação do Defensor Dativo, Dr. Edson Roberto Castanho - 

OAB/MT 8825ª-MT, para ser intimado da sentença, e caso entenda 

prudente, apresente eventual recurso, ficando desta forma suprida a 

intimação pessoal do réu.

Deixo de condenar o réu no pagamento das custas processuais, por ser 

hipossuficiente, na forma da lei.

P.I.

Alto Taquari/MT, 09 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30771 Nr: 257-09.2013.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Cód. 30771

SENTENÇA

Trata-se de Ação Penal movida em desfavor do réu ARLINDO JOSÉ DA 

SILVA.

Em audiência preliminar foi proposta a suspensão condicional do processo 

(fl. 75), foram estabelecidas condições ao réu, as quais foram 

integralmente cumpridas.

 É o relatório

DECIDO.

Analisando os autos, concluo que deve ser declarada extinta a 

punibilidade imposta ao réu, em decorrência do cumprimento das 

condições impostas, uma vez que restou comprovado nos autos.

 ANTE O EXPOSTO, declaro extinta a punibilidade do réu ARLINDO JOSÉ 

DA SILVA, em decorrência do integral cumprimento das condições, nos 

termos do artigo 89, §5º da Lei 9.099/95.

Intime-se o Ministério Público para se manifestar sobre qual Entidade será 

beneficiada pelo valor depositado pelo réu a título de fiança.

 P.I.

 Alto Taquari/MT, 09 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 11720 Nr: 231-26.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petroluz Distribuidora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viviane Joice Briancini Machado, Auto Posto 

Bom Sucesso Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAMASCENO PERES - 

OAB:12.553-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 
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OAB:2022/MT

 Código 11720

DESPACHO

Intime-se pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção (Art. 485, III e § 1º do 

NCPC).

 Alto Taquari/MT, 16 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32820 Nr: 581-62.2014.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Valdriana Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divane Mesquita de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:9234-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 32820

Sentença

Trata-se de Ação de Regulamentação de Guarda, fixação de alimentos e 

visitas proposta por Valdriana Souza da Silva em face de Divane Mesquita 

de Oliveira, ambos qualificados nos autos.

Conforme manifestação da autora de fl. 70, foi requerido a desistência da 

ação.

Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários advocatícios ao advogado nomeado para a defesa da 

autora em juízo no importe de 2 (dois) URH.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Desnecessária a intimação do requerido, uma vez que não houve 

apresentação de resposta.

Ciência ao Ministério Público.

P.I.

Alto Taquari/MT, 15 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22127 Nr: 939-32.2011.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Claudio de Moura Oliveira, Emerson 

Maurício Anjos de Moura, Clemeilton Silva Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP, Celso Umberto Luchesi - OAB:76458/SP, 

Jose Ercilio de Oliveira - OAB:27141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30199 Nr: 1062-93.2012.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Finaceira S.A. Credito, Financiamento e 

Investimento.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Monteiro David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor da 

correspondência acostada aos autos às fls. 65, impulsiono estes autos 

por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32786 Nr: 553-94.2014.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thairon Rodrigo de Espirito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719-MT, Fabiano Joaquim Quinebre - OAB:8.761-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor da 

correspondência acostada aos autos às fls. 139, impulsiono estes autos 

por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 13973 Nr: 720-29.2005.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Bernini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica- Empresa Telecomunicação de São 

Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:24.214/DF, Joaquim Felipe Spadoni - OAB:6.197-MT

 13973

SENTENÇA

Considerando a satisfação da obrigação, conforme (fls.356) julgo extinta a 

execução, nos termos do art.924, II do CPC.

Custas pela parte requerida.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

P.I.

Alto Taquari/MT, 17 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16966 Nr: 124-40.2008.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanda de Souza Noia Pace

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Liz de Oliveira Fuzetti - 

OAB:Matric. 1554077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:180.242/SP, Tanise Cristina Tortorelli - OAB:9177/MT

 Código nº 16966

 DECISÃO

Desapense-se e arquive-se.

 Alto Taquari/MT, 16 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32763 Nr: 534-88.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Deliberador Lopes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 532 de 785



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708/A-MT

 Cód. nº 32763

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Ação de Indenização proposta por BRUNO 

DELIBERADOR LOPES, em face de BANCO SANTANDER S/A, todos 

qualificados nos autos.

A parte autora peticionou (fls.134), requerendo a desistência do feito.

A requerida anuiu com o pleito, desde que a extinção se desse com fulcro 

no art. 269, V, CPC/73, atual art. 487, III, c, do CPC.

Intimado a manifestar-se sobre a renúncia o autor quedou-se inerte, 

conforme certidão de (fls.145).

Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Com Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 487, III, c, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Custas pelo autor, entretanto fica sua exigibilidade suspensa por ser 

beneficiário da justiça gratuita.

P.I.

Alto Taquari/MT, 16 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 3388 Nr: 656-53.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE SOUZA DE MORAIS -ME, José Arnaldo 

Buscariol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Fraga Filho - 

OAB:6818/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, Silvia 

Machado Muchagata - OAB:6872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 3388

 SENTENÇA

Trata-se de Execução proposta por Banco Bradesco S/A, em face de 

Ivone Souza de Moraes e José Arnaldo Buscariol, todos qualificados nos 

autos.

Às (fls.163), a parte autora foi intimada para, dar prosseguimento no feito.

Em certidão de (fls.164), foi certificado que até a presente data o autor 

não deu andamento no feito.

É o relatório

Decido

No presente caso verifica-se que a parte autora deixou de dar o regular 

andamento ao feito, mesmo tendo sido devidamente intimada, mantendo-se 

inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte autora, com considerável lapso temporal, fato este 

que caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Desnecessária a intimação da parte requerida, pois contra o revel que não 

tenha patrono nos autos, os prazos correrão independentemente de 

intimação.

Custas pelo autor.

P.I.

Alto Taquari/MT, 16 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21010 Nr: 1152-72.2010.811.0092

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Alves Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia Mascarenhas Navas - 

OAB:17.075A- MT, Silvanio Amelio Marques - OAB:293188/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, em cumprimento 

a r. decisão de fls. 86, impulsiono estes autos por certidão com a 

finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu advogado para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos autos acerca do Laudo de 

fls. 93/115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22170 Nr: 982-66.2011.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

não-padronizado PCG-Brasil, Multicarteira S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valto Nascimento dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 22170

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Ação de Busca e Apreensão proposta por PCG 

BRASIL S/A, em face de VALTO NASCIMENTO DOS SANTOS, todos 

qualificados nos autos.

A parte autora peticionou (fls.80), requerendo a desistência do feito.

Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Desnecessária a intimação do réu tendo em vista a ausência de citação 

inicial.

Custas pelo autor.

P.I.

Alto Taquari/MT, 16 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 17018 Nr: 162-52.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMFdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT, Valgney de Oliveira - OAB:10188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 17018

 Intime-se o autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 16 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30113 Nr: 966-78.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grauna Agro LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 30113

 DECISÃO
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Defiro o pedido de suspensão do processo pelo período de 1 (um) ano.

Após, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito sob pena de extinção.

Arquive-se provisoriamente o feito, com as devidas anotações para fins 

de relatório estatístico.

Alto Taquari/MT, 16 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20366 Nr: 512-69.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - Ibama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Industrial Ebenezer Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Squillace - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 20366

 SENTENÇA

Trata-se de Execução proposta pelo IBAMA, em face de AGROINDÚSTRIA 

EBENEZER LTDA, todos qualificados nos autos.

Às (fls.46), a parte autora foi intimada para, dar prosseguimento no feito.

Em certidão de (fls.47), foi certificado que até a presente data o autor não 

deu andamento no feito.

É o relatório

Decido

No presente caso verifica-se que a parte autora deixou de dar o regular 

andamento ao feito, mesmo tendo sido devidamente intimada, mantendo-se 

inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte autora, com considerável lapso temporal, fato este 

que caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Desnecessária a intimação da parte requerida ante a ausência de 

chamamento ao feito.

Custas pelo autor, entretanto fica sua exigibilidade suspensa por 

disposição legal.

P.I.

Alto Taquari/MT, 16 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16650 Nr: 1014-13.2007.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagem S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDAMÁRCIA BUENO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4.482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 16650

 DECISÃO

Indefiro o pedido de (fls.186/187), uma vez que cabe ao credor diligenciar 

inicialmente em busca de bens em nome do devedor.

Desta forma, intime-se o autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 16 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30609 Nr: 76-08.2013.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Humberto Athayde Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Getulio Alves Lopes - 

OAB:12357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 30609

 SENTENÇA

Trata-se de Ação Revisional Contratual proposta por Humberto Athayde 

Cavalcante, em face de Banco Bradesco S/A, todos qualificados nos 

autos.

Às (fls.40), a parte autora foi intimada para, no prazo de cinco dias, dar 

prosseguimento no feito.

Em certidão de (fls.47-verso) foi certificado a não localização do autor, 

bem como (fls.39) o exaurimento do prazo, sem as providências pelo 

autor.

É o relatório

Decido

No presente caso verifica-se que a parte autora deixou de dar o regular 

andamento ao feito, mesmo tendo sido devidamente intimada, mantendo-se 

inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte autora, com considerável lapso temporal, fato este 

que caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Desnecessária a intimação da parte requerida, ante a ausência de 

chamamento inicial.

Custas pelo autor.

P.I.

Alto Taquari/MT, 15 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21892 Nr: 704-65.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

não-padronizado PCG-Brasil, Multicarteira S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Oliveira Narciso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 21892

 Intime-se o autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

certidão de fls.61, bem como a dar prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção.

Alto Taquari/MT, 15 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30524 Nr: 1382-46.2012.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON CASTRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucília Gomes - OAB:84.206/SP, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 30524
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 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco 

S/A, em face de Edson Castro de Souza, todos qualificados nos autos.

Às (fls.47), a parte autora foi intimada para, no prazo de cinco dias, dar 

prosseguimento no feito.

Em certidão de (fls.48) foi certificado o exaurimento do prazo, sem as 

providências pelo autor.

É o relatório

Decido

No presente caso verifica-se que a parte autora deixou de dar o regular 

andamento ao feito, mesmo tendo sido devidamente intimada, mantendo-se 

inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte autora, com considerável lapso temporal, fato este 

que caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Desnecessária a intimação da parte requerida, ante a ausência de 

chamamento inicial.

Custas pelo autor.

P.I.

Alto Taquari/MT, 15 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30819 Nr: 318-64.2013.811.0092

 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: Brenco - Companhia Brasileira de Energia Renovavel, 

MB Engenharia SPE 033 S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meyrele Aparecida Ferreira Quintana 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Fernandes - 

OAB:216.873/SP, Fabiano Cristian Silveira Sant Ana - OAB:244137/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do Est. 

De Mato Grosso - OAB:

 Cód. nº 30819

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por Brenco e MB 

Engenharia, em face de Meyrele Aparecida Ferreira Quintana Gonçalves, 

todos qualificados nos autos.

Às (fls.221), a parte autora foi intimada para, no prazo de cinco dias, dar 

prosseguimento no feito.

Em certidão de (fls.225) foi certificado o exaurimento do prazo, sem as 

providências pelo autor.

É o relatório

Decido

No presente caso verifica-se que a parte autora deixou de dar o regular 

andamento ao feito, mesmo tendo sido devidamente intimada, mantendo-se 

inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte autora, com considerável lapso temporal, fato este 

que caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Custas pelo autor.

P.I.

Alto Taquari/MT, 15 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 3423 Nr: 444-32.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Central de Crédito Rural de Mato Grosso 

Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio de Oliveira, Vanderley Santeiro Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Luiz Alves - 

OAB:7.432/MT, Antonio Carlos Tavares de Mello - OAB:5026/MT, 

MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 3423

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução proposta por Cooperativa Central de 

Crédito de MT, em face de Marcio de Oliveira e Vanderley Santeiro 

Teodoro, todos qualificados nos autos.

Às (fls.173), a parte autora foi intimada para, dar prosseguimento no feito.

Em certidão de (fls.174) foi certificado o exaurimento do prazo, sem as 

providências pelo autor.

É o relatório

Decido

No presente caso verifica-se que a parte autora deixou de dar o regular 

andamento ao feito, mesmo tendo sido devidamente intimada, mantendo-se 

inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte autora, com considerável lapso temporal, fato este 

que caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Desnecessária a intimação da parte requerida, pois contra os revéis que 

não tenham patrono nos autos os prazos correm independentemente de 

intimação.

Custas pelo autor.

P.I.

Alto Taquari/MT, 15 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30490 Nr: 1346-04.2012.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Carvalho Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Cód. nº 30490

S E N T E N Ç A

 O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de FÁBIO 

CARVALHO MARTINS, pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, 

da Lei 11.343/2006, porque, no dia 15 de setembro de 2012, às 04h10min, 

na Avenida Macário Subtil de Oliveira, nesta Cidade e Comarca, 

guardava/tinha em posse substância entorpecente (cocaína), sem 

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

 O réu notificado apresentou defesa preliminar, na qual impugnou a 

denúncia. (fls.108/109)

 A denúncia foi recebida em 13/01/2016 (fls.110/111).

Na instrução, foram ouvidas duas testemunhas, e colhido o interrogatório 

do réu, tudo por meio do sistema audiovisual (fls.119/122 e 143/144).

Em memoriais finais, o Ministério Público requereu a procedência da 

denúncia (fls.145/146).

 A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição e subsidiariamente pela 

desclassificação do delito para o crime de posse de drogas para consumo 

pessoal, ou, em caso de condenação, pela substituição da pena privativa 
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de liberdade por restritiva de direitos. (fls.147/150).

 É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, 

está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls.10/11), Termo de 

Apreensão (fls.12) e Laudo Definitivo (fls.52/53), que resultou positivo 

para cocaína.

Com relação à autoria, verifico que quando ouvido em juízo, o policial militar 

Raimundo José Costa de Souza relatou que receberam via 190 várias 

denúncias de que o réu é traficante e que estaria na Avenida Macário 

Subtil “passando drogas para usuários”, desta forma, os policiais 

decidiram realizar a abordagem, ocasião em que revistaram o réu e 

encontraram com este a substância entorpecente descrita na denúncia.

A testemunha Cleyber Pereira Maia, policial militar que também participou 

da diligência, confirmou o depoimento prestado por seu colega. 

(Depoimento audiovisual - fls.119/122)

Por ocasião do interrogatório em juízo, o réu confessou que a droga 

realmente pertencia a ele, porém, justificou que o entorpecente 

destinava-se ao consumo próprio e não à traficância. (Depoimento 

Audiovisual – fls143/144)

Logo, não pairam dúvidas de que o réu guardava e tinha em depósito a 

droga apreendida pelos agentes estatais. Porém, na tentativa de 

afastar-se da responsabilidade penal, suscitou a tese subsidiária da 

desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Nesse ponto, é bom destacar que é a própria lei antidrogas que determina 

a apreciação das circunstâncias do fato para a correta qualificação da 

conduta do agente como tráfico ou como consumo. Portanto, a análise da 

materialidade do referido crime ganha parâmetros indicados pela própria 

lei. Confira:

Art. 28. (...)

§ 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz 

atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e 

às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e 

pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso em exame, embora a quantidade não seja considerável (0,65g de 

cocaína – fls.52), observo que as condições em que se desenvolveu a 

ação demonstram que a substância entorpecente era realmente destinada 

à traficância.

Uma delas é o relato dos policiais no sentido de que o réu já anteriormente 

era conhecido como traficante de drogas, inclusive com passagens 

anteriores pela mesma conduta.

 Além disso, em seu interrogatório, o réu esclareceu que tinha comprado a 

droga para consumo. Todavia a droga apreendida foi encontrada 

fracionada em três papelotes. Ora, se o próprio réu assumiu que é usuário 

e comprou a droga para consumo pessoal, por que tal droga estaria 

acondicionada em três papelotes distintos e idênticos, obviamente porque 

esta substância destinava-se a venda.

De mais a mais, é plenamente possível, e até mesmo comum, a figura do 

traficante-usuário, que utiliza a substância entorpecente para uso próprio 

e também a vende ou entrega para consumo de terceiros, caracterizando 

o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINARES DE 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, NULIDADE DA SENTENÇA POR 

FALTA DE FUNDAMENTOS E ATIPICIDADE DA CONDUTA REJEITADAS – 

NULIDADE DO FLAGRANTE - DENÚNCIA ANÔNIMA - MARCO INICIAL DA 

INVESTIGAÇÃO - POSSIBILIDADE - TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA 

ENTORPECENTE E CORRUPÇÃO ATIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR 

FALTA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE 

DOS DELITOS DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS 

COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CRIME QUE NÃO EXIGE O FIM 

ESPECÍFICO DA MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO - 

CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. 

(...) O crime de tráfico caracteriza-se por uma das condutas tipificadas no 

art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo dispensável a efetiva prática da 

mercancia. Se o conjunto probatório evidencia que o réu praticou o crime 

tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, torna-se inviável desclassificá-lo 

para o previsto no art. 28 da mesma lei, mormente porque possível 

condição de usuário não exclui a de traficante. (...) (TJMT - Ap 

49237/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 05/11/2015).

Diante disso, não há como acolher a pretensão absolutória da defesa, que 

não logrou êxito em demonstrar a veracidade da versão que apresentou.

Portanto, as circunstâncias e elementos colhidos durante as investigações 

e instrução processual são aptos a demonstrar que a droga pertencente 

ao réu FÁBIO CARVALHO MARTINS era realmente destinada à venda aos 

usuários, caracterizando assim o tráfico de drogas.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

 Embora responsabilizado pelo crime de tráfico de drogas, verifico que o 

réu faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da 

Lei 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), haja vista que é 

tecnicamente primário e não há informação nos autos de que se dedique a 

atividades criminosas, nem tampouco integra organização criminosa. 

Esclareço que a fração de diminuição foi estabelecida levando-se em 

consideração a quantidade de droga apreendida (0,65g de cocaína – 

fls.52).

DISPOSITIVO

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para 

CONDENAR o réu FÁBIO CARVALHO MARTINS pela prática do crime 

previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Atento às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da 

pena.

 Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei 

11.343/2006, que preponderam sobre o disposto no artigo 59 do CP, 

verifico que não há informações quanto à personalidade e poucos 

elementos foram coletados quanto à conduta social do réu, o que 

inviabiliza o aumento da reprimenda. Já no que diz respeito à natureza da 

substância apreendida (cocaína), embora considerada de alto potencial 

lesivo, foi apreendida em quantidade diminuta (0,65g), não justificando a 

fixação da pena-base acima do mínimo legal. Feitas tais ponderações, fixo 

a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

 Não concorrem circunstâncias atenuantes nem agravantes na segunda 

fase.

Na terceira fase, verifico que o réu faz jus à causa de diminuição de pena 

prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois 

terços), conforme fundamentação acima, ficando a pena diminuída para 1 

(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) 

dias-multa, a qual diante da ausência de causa de aumento fica 

definitivamente fixada.

 Assim, fica a pena do réu FÁBIO CARVALHO MARTINS fixada em 1 (UM) 

ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E 

SEIS) DIAS-MULTA.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do 

réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) 

do salário mínimo vigente.

Fixo o REGIME ABERTO para início do cumprimento da pena, com fulcro no 

artigo 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º do Código Penal.

Presentes os requisitos legais, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade 

por 2 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITOS (Art. 44, § 2º, do CP), a serem 

estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Certificado o trânsito em julgado:

 I – Expeça-se Guia de Execução Definitiva;

 II – Procedam-se as comunicações devidas ao Instituto Nacional de 

Identificação - INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, 

e ao Cartório Distribuidor acerca da condenação;

III – Verifique-se a existência de armas, objetos e veículos apreendidos 

sem destinação na sentença e, em caso positivo, remeter os autos 

conclusos para a devida destinação;

IV – Após, remetam-se os autos ao “16 - Arquivo Definitivo”.

 Arbitro honorários ao advogado nomeado para a defesa do réu em juízo 

no importe de 5 (cinco)URH, a ser custeada pelo Estado de Mato Grosso.

Deixo de condenar o réu no pagamento das custas processuais, por ser 

hipossuficiente, na forma da lei.

P. I.

Alto Taquari/MT, 14 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 9063 Nr: 62-39.2004.811.0092

 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): SETEMBRINO MARQUES DA ROSA, ROSELI 
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TEREZINHA EBERHARDT HECKLER ROSA, MARIA ANA HECKLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moisés Borges Rezende 

Júnior - OAB:5.374/MT

 SENTENÇA

Acolho a manifestação ministerial de fls.648/650, adoto-a como razões de 

decidir, e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos réus SETEMBRINO 

MARQUES DA ROSA, ROSELI TEREZINHA EDERHARDT HECKLER ROSA e 

MARIA ANA HECKLER, em decorrência da prescrição da pretensão 

punitiva estatal, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

 Inexistindo prejuízos aos denunciados, para intimação da r. sentença, 

visando o seu trânsito em julgado, diante da ausência de núcleo da 

Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio o Dr. Roadam Jhonei de Paula 

Leal OAB/MT 14.398, para ser intimado da sentença, e caso entenda 

prudente, apresente eventual recurso, ficando desta forma suprida a 

intimação pessoal dos réus.

Certificado o trânsito em julgado:

I – Proceda-se às comunicações devidas ao Instituto Nacional de 

Identificação - INI e ao Cartório Distribuidor acerca da absolvição;

 II – Verifique-se a existência de armas, objetos e veículos apreendidos 

sem destinação na sentença, e, em caso positivo, remetam-se os autos 

conclusos para a devida destinação;

 III – Após, remetam-se os autos ao “16 - Arquivo Definitivo”.

Alto Taquari/MT, 15 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40411 Nr: 181-43.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na denúncia para 

ABSOLVER o réu MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS da imputação que 

lhe foi feita nestes autos, por não existir prova suficiente para a 

condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 

SEM CUSTAS. Arbitro honorários em favor do Dr. Roadam Jhonei de Paula 

Leal, no valor equivalente a 5 (cinco) URH’s, pela atuação na defesa do 

réu, a serem custeados pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidão. Certificado o trânsito em julgado: I – Proceda-se às 

comunicações devidas ao Instituto Nacional de Identificação - INI e ao 

Cartório Distribuidor acerca da absolvição; II – Verifique-se a existência de 

armas, objetos e veículos apreendidos sem destinação na sentença, e, em 

caso positivo, remetam-se os autos conclusos para a devida destinação; 

III – Após, remetam-se os autos ao “16 - Arquivo Definitivo”. Publicada em 

audiência saem os presentes intimados. Saem os presentes intimados. 

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21939 Nr: 751-39.2011.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Noemia Nunes Dias, Josemar Silva 

Gomes, Maycon Rogerio da Silva, Cristiano de Souza Cavalcante, Elvis 

River de Morais Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Clarimundo de 

Resende Neto - OAB:26.885/GO, Guilherme Junior Paes Ananias - 

OAB:MT/14.874, Kátia Rezende Silva - OAB:16681/GO, Marcos Paulo 

Marques Franco - OAB:31.397 - GO, Vasco Rezende Silva - 

OAB:9592/GO

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar os acusados, por meio 

de seus respectivos defensores, acerca da audiência a realizar-se no 

juízo deprecado no dia 04.09.2018, às 16 horas, conforme Ofício de fls. 

649.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35569 Nr: 965-88.2015.811.0092

 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: DRP, PCRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 35569

Defiro a cota ministerial de fls. 30.

Encaminhem-se os autos ao contador judicial para que atualize o débito 

alimentar.

Após, expeça-se Carta Precatória para citação do requerido no endereço 

informado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49677 Nr: 1799-86.2018.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. de Souza Carvalho - Lubrificantes - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jens Prochnow Junior - 

OAB:

 Código 49677

Embargos à Execução

1) Certifique-se no processo de execução nº 284-94.2010.811.0092 

(Código 20138) o recebimento dos presentes Embargos.

2) Em seguida, intime-se o embargado para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, apresentar impugnação.

Deixo de intimar o executado para recolher as custas e taxas judiciárias, 

uma vez que o mesmo é representado por curador especial.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45482 Nr: 190-68.2013.811.0084

 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: Jair Jantorno Junior, Marcus Sid Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Instituto de Defesa 

Agropecuária do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE requerente, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que proceda ao recolhimento 

das custas e taxa judiciária para distribuição da Carta Precatória, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47711 Nr: 137-19.2015.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caciana Alves Coutinho Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 
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OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 47711.

Vistos.

Tendo em vista que Magistrado desta comarca estará ausente em razão 

de Curso de Formação Continuada para Magistrado, sobre o tema: 

“Audiência de Custodia”, a ser realizado no dia 17 de agosto de 2018, 

redesigno a audiência para o dia 14/09/2018 ás 08h30min.

No mais, mantenho inalteradas as determinações anteriores.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49398 Nr: 304-02.2016.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AWDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudineia Pontes Duarte - 

OAB:24042

 Processo nº: 304-02.2016.811.0084.

Código: 49398.

Vistos.

Compulsando os autos verifico que a audiência de conciliação restou 

inexitosa diante da ausência da parte requerid tendo em vista o não 

cumprimento da missiva no Juízo deprecante. Diante disso, redesigno 

audiência de conciliação, devendo a Secretaria do Juízo providenciar a 

data para a realização da mesma, bem como, a intimação para o 

comparecimento na audiência, para tanto, expeça-se novamente carta 

precatória para a Comarca de Sinop/MT com a finalidade de citar e intimar 

o requerido no endereço indicado pela parte autora: Avenida dos 

Jacarandás, nº 4.163, nos fundos da REFRINOP, Centro, CEP: 78.550-510.

No mais, mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Serve a presente, como mandado/ofício, caso necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 07 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 503 Nr: 16-96.1996.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bamerindus S/A Participações e Empreendimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Marques & Pinheiro Ltda., Airton de Almeida 

Marques, Luiz Antonio Batista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando José Bonatto - 

OAB:PR/25.698, SADI BONATTO - OAB:10011

 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 partes as em epígrafe, 

em que ausente a regular penhora/constrição de bens dos 

devedores/executados, sendo possível atualmente fazer uso dos 

diversos sistemas disponíveis para isso, entre os quais BACENJUD - 

dinheiro -, RENAJUD - veículos - etc., razão pela qual DETERMINO a 

intimação da parte credora/exequente, através do seu advogado 

constituído e com instrumento de mandado recentemente juntado, para que 

apresente a memória atualizada e discriminada do débito objeto da ação e 

informe os números do CNPJs e CPFs dos devedores/executados, 

necessários para a utilização desses sistemas.

Não objetivando fazer uso desses sistemas online, DETERMINO que a 

parte credora/exequente indique bens dos devedores/executados 

passíveis de penhora/constrição, sendo possível a penhora de imóveis 

por termo nos autos, independentemente de onde se localizem, quando 

apresentada certidão da respectiva matrícula - NCPC, art. 845, § 1º.

Nada requerido em prosseguimento e bens indicados pela parte 

credora/exequente, DETERMINO a suspensão pelo prazo de 1 (um) ano - 

NCPC, art. 921, III e § 1º.

 Intime.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 61828 Nr: 1116-22.2015.811.0038

 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: Odete Guimarães Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO - RITO COMUM 

ORDINÁRIO -, ajuizada por ODETE GUIMARÃES ROSA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), cujos pedidos são de concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, a determinação ao Instituto 

requerido que pague o benefício objeto da lide – APOSENTADORIA POR 

IDADE de trabalhador rural segurado especial -, assim como a 

condenação nas parcelas vencidas e demais decorrentes da 

sucumbência – custas, taxas, despesas processuais e honorários de 

advogado.

Pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a realização 

das provas que julgar necessárias à instrução do processo, inclusive com 

a conversão do julgamento em diligência.

Em análise aos autos verifico que durante a audiência de instrução 

realizada – Ref: 25 – não foi colhido o depoimento pessoal da parte autora.

Isso posto, CONVERTO o julgamento em diligência e DESIGNO a 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser conduzida pelo 

magistrado, para o depoimento pessoal da requerente ODETE GUIMARÃES 

ROSA no dia 20 de setembro de 2018, às 15h15.

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.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 61829 Nr: 1117-07.2015.811.0038

 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: Odete Guimarães Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO - RITO COMUM 

ORDINÁRIO -, ajuizada por ODETE GUIMARÃES ROSA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), cujos pedidos são de concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, a determinação ao Instituto 

requerido que pague o benefício objeto da lide – PENSÃO POR MORTE de 

trabalhador rural segurado especial -, assim como a condenação nas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 538 de 785



parcelas vencidas e demais decorrentes da sucumbência – custas, taxas, 

despesas processuais e honorários de advogado.

Pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a realização 

das provas que julgar necessárias à instrução do processo, inclusive com 

a conversão do julgamento em diligência.

Em análise aos autos verifico que durante a audiência de instrução 

realizada – Ref: 25 – não foi colhido o depoimento pessoal da parte autora.

Isso posto, CONVERTO o julgamento em diligência e DESIGNO a 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser conduzida pelo 

magistrado, para o depoimento pessoal da requerente ODETE GUIMARÃES 

ROSA no dia 20 de setembro de 2018, às 15h.

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.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66311 Nr: 220-42.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almenis Candida de Moraes, NdML, EdML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Guedes da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos 

Junior - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Airton de Almeida Marques 

- OAB:MT - 19732

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ARAPUTANGA - MT

VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

 FEITOS CÍVEIS: 220-42.2018.811.0038

CÓDIGO: 66311

Em atendimento a determinação deste juízo (ref. 72), designo a audiência 

conciliatória para a data de 18 de setembro de 2018, às 16h00min, 

recomendando a Secretaria que providencie as diligências necessárias.

 Araputanga/MT, 16 de agosto de 2018.

Marcilene Alves da Silva

Conciliadora

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95602 Nr: 3452-28.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOME NETO - OAB:9869/O

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE(S) O(S) 

PEDIDO(S)/PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré 

CLAUDILEI CAMPOS CHIMENES, vulgo “Lei”, brasileiro, inscrito sob o CPF 

n. 79189687191, RG n. 0365317-0, nascido em 26/11/1976, natural de 

Araputanga-MT, filho de João Chimines e Maria Vicência Campos, para 

CONDENAR pela prática do(s) crime(s) descrito no art. 213, § 1°, c/c art. 

226, II, n/f do art. 71, caput, todos do CP, assim como passo à 

individualização/fixação da(s) pena(s) (...) fixo essa FINAL em 12 (doze) 

anos e 3 (três) meses de reclusão, necessária e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as 

penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites 

previstos pelo legislador.Do crime continuado:Tendo em vista a 

continuidade delitiva, e ainda, por se tratar de crimes sexuais em que os 

eventos criminosos ocorreram por aproximadamente 4 (quatro) meses, ou 

seja, não podendo ser precisado a quantidade exata dos delitos, faço o 

aumento da fração máxima constantemente seguido pelos tribunais, sendo 

2/3 – (dois terços), 8 (oito) anos e 2 (dois) meses. Unifico, assim, as 

penas em 20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.O regime inicial 

de cumprimento da pena privativa de liberdade – CP, art. 59, III - é 

FECHADO, porque superior a 8 (oito) anos - CP, art. 33 e ss. -, ainda que 

considerado o disposto no CPP, art. 387, § 2º, porque está preso desde o 

dia 18 de outubro de 2017, em decorrência ao cumprimento do mandado 

de prisão, e a pena continua superior a 8 (oito) anos, pois o diminuto 

período não é suficiente para alterar isso.(...) Condeno o réu(...) no 

pagamento das custas, taxas, emolumentos e despesas processuais – 

CPP, art. 804 -, uma vez que eventual pedido de 

isenção/suspensão/inexigibilidade será analisado na fase de execução 

pelo juiz competente, ficando obrigado a pagá-las, desde que possa 

fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, porque apenas o 

réu pobre, nos processos criminais, é isento - Lei Estadual n. 7.603/2001, 

art. 3º, II, §§ 1º e 2º.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53720 Nr: 1084-85.2013.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Leite Aires, Pablo Santos Ferraz, 

Vinicius Pinheiro Coutinho, Erivelton Bortoloti Souza, Bruno Ribeiro Luz, 

Maria Aparecida Alves de Almeida, Rafael Safariz Camargo, Aldemir 

Justino da Silva, Cleomar Teixeira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

Etelmínio Arruda Salomé Neto - OAB:MT/ 9.869, Francisco de Assis 

Ramalho Araujo - OAB:MT - 3.642-A, Geovani Mendonça de Freitas 

- OAB:MT-11.473/B, Ladario Silva Borges Filho - OAB:8104, Odario 

Greque Ferraz - OAB:MT/4.170 B, Rubens Marc Soares da Silva - 

OAB:19804/MT

 (...) RECEBO A DENÚNCIA em desfavor de ERIVELTON BORTOLOTI 

SOUZA, MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA, VINICIUS PINHEIRO 

COUTINHO, RAFAEL SAFARIZ CAMARGO, ALDEMIR JUSTINO DA SILVA, 

BRUNO RIBEIRO LUZ, LUCAS LEITE AIRES, PABLO SANTOS FERRAZ e 

CLEOMAR TEIXEIRA DA ROCHA, como incursos todos nas condutas 

descritas no art. 35, caput, e alguns - ERIVELTON BORTOLOTI SOUZA, 

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA, VINICIUS PINHEIRO COUTINHO e 

ALDEMIR JUSTINO DA SILVA -, no art. 33, caput, todos da Lei n. 

11.343/06, uma vez que a peça inicial acusatória narra que “no decorrer 

do ano de 2013, especificamente a partir do mês de abril, neste município 

de Araputanga, ERIVELTON BORTOLOTI SOUZA, MARIA APARECIDA 

ALVES DE ALMEIDA, VINICIUS PINHEIRO COUTINHO, vulgo “VINICINHO”, 

RAFAEL SAFARIZ CAMARGO, ALDEMIR JUSTINO DA SILVA, vulgo 

“CABEÇÃO”, BRUNO RIBEIRO LUZ, LUCAS LEITE AIRES, vulgo 

“CANDANGO”, PABLO SANTOS FERRAZ e CLEOMAR TEIXEIRA DA 

ROCHA, vulgo “MIRASSO(...) Isso posto, nos termos do art. 56 e ss. e, 

subsidiariamente, art. 399 do CPP, com redação dada pela Lei n. 

11.719/08, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 8 de novembro 

de 2018 (quinta-feira), às 13h, e DETERMINO que CITE/INTIME 

pessoalmente o(s) réu(s), dando-lhe ciência de que o processo seguirá 

sem a presença do(a) acusado(a) que deixar de comparecer a qualquer 

ato sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não 

comunicar o novo endereço ao Juízo - CPP(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68811 Nr: 1293-49.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilda Conceição Feles de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 NILDA 

CONCEIÇÃO FELES DE OLIVEIRA, DETERMINAR que o INSTITUTO 
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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, incidem segundo 

a remuneração oficial da caderneta de poupança, em conformidade com o 

fixado nos julgamentos pelo STF das ADIs n. 4.357/DF e n. 4.425/DF, do 

Recurso Extraordinário n. 870.947/SE(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99646 Nr: 1276-42.2018.811.0038

 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 Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:MT - 14.176-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

autora/requerente BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, 

EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 158, parágrafo único, e art. 267, 

VIII/NCPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º.Diversamente, 

INDEFIRO eventual pedido de expedição de ofícios aos bancos de 

dados/cadastros restritivos de crédito, pois é de responsabilidade, entre 

outros, do credor essa providência, mormente porque não localizei nos 

autos essa determinação pretérita originada de decisão judicial.Ademais, 

não ocorreu a inclusão, pelo magistrado, de restrição através do sistema 

RENAJUD, razão pela qual prescindível essa providência.Condeno a parte 

autora/requerente no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais, eventualmente ainda em aberto/pendente de adimplemento, 

contudo deixo de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de 

sucumbência, uma vez que não ocorreu a atuação desse profissional de 

forma resistida no caso ou a citação da parte adversa.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”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa.P. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96358 Nr: 3792-69.2017.811.0038

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associação do Noroeste de Mato Grosso - SICRED NOROESTE/MT, Alvaro 

Marconi

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:MT/ 15.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Isso posto, considerando que em havendo transação/acordo o 

exame do magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os 

quais, se houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito 

que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO E ACRE – SICREDI NOROESTE e ALVARO MARCONI.Em 

consequência, tendo a homologação efeito de sentença entre as partes, 

DECIDO o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 

269, inciso III do Código de Processo Civil/artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Novo Código de Processo Civil.Condeno a(s) parte(s) no pagamento das 

taxas, despesas e custas processuais pro rata.Honorários advocatícios 

da forma pactuada entre as partes.Após o trânsito em julgado, 

certifique.Nada requerido do trânsito em julgado, arquive os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro 

no caso – art. 317, §4º da CNGC.P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71351 Nr: 2837-72.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo de Souza Crisostomo, Ronivon de Souza 

Crisostomo, Roziane de Souza Crisostomo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Custódio de Almeida, HDI Seguros 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lawrence Oliveira Barreto - 

OAB:MT 17.370, Vilmar do Carmo Adorno - OAB:16247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Tavares - OAB:RJ/ 

109.367, Leonardo Andrade Zuchetti - OAB:22584/MT, NAYRA 

RINALDI BENTO - OAB:23194/O

 (...) Acordam que o pagamento seria feito no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis e mediante depósito judicial.No que se refere aos demais termos 

avençados, ausente fato que impeça a sua homologação por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.Isso posto e 

considerando que em havendo transação/acordo o exame do magistrado 

deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a 

efetiva transação, os transatores são titulares do direito que dispõem 

parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, 

III/NCPC, art. 487, III, “b”.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.Condeno a parte requerente/autora, solidariamente, no pagamento das 

taxas, despesas e custas processuais, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69541 Nr: 1647-74.2016.811.0038

 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: João Carlos Velasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Passamani de Oliveira 

- OAB:MT/17.758, Aleçandra Costa de Assis - OAB:MT/12602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que informe os endereços das partes 

outorgantes/vendedoras a fim de possibilitar o cumprimento do despacho 

de Ref. 28.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53774 Nr: 1144-58.2013.811.0038

 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: MMSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 Certifico que até o presente momento a parte autora não compareceu 

nesta Secretaria, nem indicou as peças que deseja desentranhar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26176 Nr: 2219-40.2010.811.0038

 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: Maria da Conceição Barbara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-41.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELTA SUZI RICARDO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (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. 1000195-41.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ELTA SUZI RICARDO DE 

OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA 

DE CREDITOS FINANCEIROS 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 – CPC, art. 273 e 

ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes ELTA SUZI RICARDO DE 

OLIVEIRA SILVA e RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A., em que aquela requer in initio litis e inaudita 

altera parte seja determinado a exclusão do seu nome dos cadastros 

restritivos de crédito/banco de dados, que afirma inscrito/mantido 

indevidamente pela parte adversa, a declaração de inexistência do débito, 

a inversão do ônus probatório, bem como a citação da parte adversa, ora 

reclamada, e a sua condenação em indenizar os danos causados. Narra 

que não fez qualquer tipo de transação comercial com a empresa 

requerida, tampouco autorizou terceiros a fazê-lo em seu nome de modo 

que não sabe a origem e o porquê da inadimplência. 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 a Lei n. 8.078/90, art. 

17, equipara à condição de consumidor todas as pessoas que possam ter 

sido vitimadas pelos acidentes decorrentes do fato de produto ou serviço. 

Toda e qualquer vítima de acidente de consumo equipara-se ao 

consumidor para efeito da proteção conferida pela Lei n. 8.078/90. 

Passam a ser abrangidos os chamados ‘bystander’, terceiros que, embora 

não estejam diretamente envolvidos na relação de consumo, são atingidos 

pelo aparecimento de um defeito no produto ou no serviço. Ademais, por 

ser hipótese de relação de consumo e, igualmente, presentes os 

requisitos caracterizadores da 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, segundo as regras ordinárias de 

experiências, para trazer provas outras e, ainda, verossimilhança de suas 

alegações apresentadas. Essa tem fundamento na necessidade de 

estabelecer o equilíbrio da relação jurídica entre as partes no processo 

civil, motivo pelo qual não há alegar inobservância ao princípio da isonomia 

entre essas, pois tem o consumidor o direito à facilitação de sua defesa 

em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova quando presentes os 

requisitos e necessário. 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 - está configurada pelo fato da possibilidade 

da declaração de inexistência de débito e reconhecimento do indevido 

lançamento do nome da parte nos cadastros restritivos dos órgãos de 

proteção ao crédito ou cartório de protesto, bem como o periculum in mora, 

uma vez que o citado registro/restrição já vem causando prejuízos e caso 

não seja excluído in initio litis e inaudita altera parte certamente causará 

outros de difícil reparação, resultando na hipótese legal de perigo de dano. 

A parte reclamante narra que não fez qualquer tipo de transação 

comercial com a empresa requerida, tampouco autorizou terceiros a 

fazê-lo em seu nome de modo que não sabe a origem e o porquê da 

inadimplência. Os requisitos ensejadores da concessão da tutela 

provisória de urgência liminar subsistem pela suficiência das provas 

apresentadas até o momento e, consequentemente, resultados negativos 

que podem advir da não concessão, ainda que pendente a oitiva da parte 

adversa e eventual instrução/cognição exauriente. Ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo - CPC, art. 273, 

§§2º e 4º/NCPC, art. 300, § 3º - e até por ocasião do julgamento final do 

mérito poderá ser revogada a decisão e a constrição/anotação a produzir 

seus regulares efeitos sem qualquer prejuízo ao credor, quem poderá 

exigi-la com os encargos decorrentes da mora. Ademais, esclareço que 

nas ações que versem sobre cancelamento de protesto, de indevida 

inscrição em cadastro restritivo e de outras situações similares de 

cumprimento de obrigações de fazer fungíveis, a tutela específica e a 

sentença serão efetivadas através de simples expedição de ofício(s) 

ao(s) órgão(s) responsável(is) pelo arquivo dos dados indicado pela parte 

autora na petição inicial ou pedido avulso. Providência essa que não 

impede a parte adversa, quando cientificada da ação e argumentos da 

parte reclamante, que haja no sentido de determinar extrajudicialmente a 

providência por esponte própria e comunique nos autos do processo. Com 

essas razões e porque presentes os requisitos do art. 273 e ss. do 

CPC/NCPC, art. 300 e ss., DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA para determinar que seja excluído o nome de ELTA 

SUZI RICARDO DE OLIVEIRA SILVA dos registros/banco de dados de(a) 

SERASAJUD, relacionado ao débito: “CREDOR: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA TELEFONE: 0800 773 2350 ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 26/02/2015 TIPO: COMPRADOR NUMERO 
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CONTRATO/FATURA: 43977117401100 VALOR: 2.955,37 DATA 

INCLUSAO: 01/01/2018”. OFICIE, com URGÊNCIA, ao(s) responsável(is) 

pelo(s) registro(s)/banco(s) de dados, fazendo-o através do sistema 

SERASAJUD. 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 - 21:24:30. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-50.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (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. 1000326-50.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA EDITE DOS SANTOS 

REQUERIDO: OI 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 – CPC, art. 273 e 

ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes MARIA EDITE DOS SANTOS 

e OI S.A., em que aquela requer in initio litis e inaudita altera parte seja 

determinado a exclusão do seu nome dos cadastros restritivos de 

crédito/banco de dados, que afirma inscrito/mantido indevidamente pela 

parte adversa, a declaração de inexistência do débito, a inversão do ônus 

probatório, bem como a citação da parte adversa, ora reclamada, e a sua 

condenação em indenizar os danos causados. Narra que teve seu nome 

inscrito pela reclamada de forma indevida porque decorrente de linha fixa 

não contratada e residir em comunidade rural distante da cidade e difícil 

acesso à rede telefônica. 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 a Lei n. 8.078/90, art. 17, equipara à condição de 

consumidor todas as pessoas que possam ter sido vitimadas pelos 

acidentes decorrentes do fato de produto ou serviço. Toda e qualquer 

vítima de acidente de consumo equipara-se ao consumidor para efeito da 

proteção conferida pela Lei n. 8.078/90. Passam a ser abrangidos os 

chamados ‘bystander’, terceiros que, embora não estejam diretamente 

envolvidos na relação de consumo, são atingidos pelo aparecimento de um 

defeito no produto ou no serviço. Ademais, por ser hipótese de relação de 

consumo e, igualmente, presentes os requisitos caracterizadores da 

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, segundo 

as regras ordinárias de experiências, para trazer provas outras e, ainda, 

verossimilhança de suas alegações apresentadas. Essa tem fundamento 

na necessidade de estabelecer o equilíbrio da relação jurídica entre as 

partes no processo civil, motivo pelo qual não há alegar inobservância ao 

princípio da isonomia entre essas, pois tem o consumidor o direito à 

facilitação de sua defesa em juízo, inclusive com a inversão do ônus da 

prova quando presentes os requisitos e necessário. 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 - está configurada pelo fato da possibilidade 

da declaração de inexistência de débito e reconhecimento do indevido 

lançamento do nome da parte nos cadastros restritivos dos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como o periculum in mora, uma vez que o citado 

registro/restrição já vem causando prejuízos e caso não seja excluído in 

initio litis e inaudita altera parte certamente causará outros de difícil 

reparação, resultando na hipótese legal de perigo de dano. A parte autora 

narra que teve seu nome inscrito pela reclamada de forma indevida porque 

decorrente de linha fixa não contratada e residir em comunidade rural 

distante da cidade e difícil acesso à rede telefônica.. Os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência liminar 

subsistem pela suficiência das provas apresentadas até o momento e, 

consequentemente, resultados negativos que podem advir da não 

concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução/cognição exauriente. Ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo - CPC, art. 273, §§2º e 4º/NCPC, 

art. 300, § 3º - e até por ocasião do julgamento final do mérito poderá ser 

revogada a decisão e a constrição/anotação a produzir seus regulares 

efeitos sem qualquer prejuízo ao credor, quem poderá exigi-la com os 

encargos decorrentes da mora. Ademais, esclareço que nas ações que 

versem sobre cancelamento de protesto, de indevida inscrição em 

cadastro restritivo e de outras situações similares de cumprimento de 

obrigações de fazer fungíveis, a tutela específica e a sentença serão 

efetivadas através de simples expedição de ofício(s) ao(s) órgão(s) 

responsável(is) pelo arquivo dos dados indicado pela parte autora na 

petição inicial ou pedido avulso. Providência essa que não impede a parte 

adversa, quando cientificada da ação e argumentos da parte reclamante, 

que haja no sentido de determinar extrajudicialmente a providência por 

esponte própria e comunique nos autos do processo. Com essas razões e 
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porque presentes os requisitos do art. 273 e ss. do CPC/NCPC, art. 300 e 

ss., DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA 

para determinar que seja excluído o nome de MARIA EDITE DOS SANTOS 

dos registros/banco de dados de(a) SERASA EXPERIAN, cujos dados são: 

“CREDOR: OI S.A. ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 

04/02/2017 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO/FATURA: 

0000005053092733 VALOR: 259,94 DATA INCLUSAO: 26/09/2017”. 

OFICIE, com URGÊNCIA, ao(s) responsável(is) pelo(s) registro(s)/banco(s) 

de dados, fazendo-o através do sistema SERASAJUD. 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, 14 de agosto de 2018 - 07:43:24. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-39.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIVALDO MAMEDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 17 de agosto de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

MT9898-O A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/12/2018 Hora: 17:30 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000275-39.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: CLAUDIVALDO MAMEDES 

DA SILVA 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, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-24.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA DA CRUZ MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 17 de agosto de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

MT9898-O A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/12/2018 Hora: 16h30 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000276-24.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: JOSELIA DA CRUZ 

MORAES 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, MÁRIO HENRIQUE DE 

ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 

32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-09.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SILVA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 17 de agosto de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

MT9898-O A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/12/2018 Hora: 17h00 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000277-09.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: MARIA DE FATIMA SILVA 

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, MÁRIO HENRIQUE DE 

ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 

32611273

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55181 Nr: 2777-38.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Santo Afonso 
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-MT, Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronier Barros de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, Romair Cícero Oliveira - OAB:13286

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo 

Penal, PRONUNCIO RONIER BARROS DE SOUZA, vulgo “RONI”, já 

qualificado, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como 

incurso nas penas do crime previsto no art. 121, § 2°, II, III e IV, do Código 

Penal.INDEFIRO o pedido de realização de perícia em aparelho celular, 

posto que dispensável aos autos, tendo em vista a quantidade de 

testemunhas/informantes dando conta das ameaças proferidas pela vítima 

em desfavor do acusado e sua família. DEIXO de decretar a prisão 

preventiva, porquanto não se encontram presentes os motivos 

autorizadores da segregação cautelar, em especial, a garantia da ordem 

pública e a necessidade de aplicação da lei penal, notadamente, se se 

considerar que o acusado comparece em Juízo para justificar suas 

atividades regularmente.Intime-se, pessoalmente, o réu, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça indagar ao acusado se deseja recorrer desta 

sentença.Cientifiquem-se os representantes do Ministério Público e a 

defesa técnica.Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

Juiz Presidente do Tribunal do Júri.Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44866 Nr: 788-65.2014.811.0026

 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: Manuel da Guia de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] DISPOSITIVO. Diante do exposto, ante a ausência do preenchimento 

dos requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, 

RESOLVO O MÉRITO (art. 487, I, CPC), e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na petição inicial.CONDENO a parte autora (art. 91, 

caput, CPC) no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios (art. 85, 

caput, CPC) fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a 

sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício econômico 

pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 

111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 2º e 3º).Com o trânsito em 

julgado devidamente certifico, e nada requerido, ARQUIVE-SE os autos, 

autos com as baixas e anotações 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43728 Nr: 1934-78.2013.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Joana da Silva Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria por 

Idade, ajuizada por NADIR JOANA DA SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já qualificados, a qual foi 

sentenciada de forma procedente à autora.

 A parte autora faleceu, conforme juntada de certidão de óbito (fl. 78) e o 

advogado requereu a habilitação do(s) herdeiro(s) – fls.76/77.

O instituto requerido, devidamente intimado para manifestar-se quanto à 

habilitação do(s) herdeiro(s), quedou-se inerte – fl. 94.

 Isso posto, HOMOLOGO A HABILITAÇÃO dos(as) herdeiros(as) da 

autora LEILA DA SILVA RAMOS, CLEIDE DA SILVA RAMOS, CREOMILSON 

DA SILVA RAMOS e SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS FEREIRA para 

exercer seu direito à herança de NADIR JOANA DA SILVA.

Em prosseguimento, considerando a homologação dos cálculos de fl. 70 

pela concordância da autarquia requerida, CUMPRA-SE conforme 

determinado à fl. 75, com a competente expedição do RPV.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42124 Nr: 36-30.2013.811.0026

 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): Neivanda Di Domenico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da Sentença proferida às fls. 

39/40-v.

Em seguida, INTIME-SE a parte autora para encartar aos autos planilha de 

débito atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CITE-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.

Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 950 Nr: 416-15.1997.811.0026

 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: Alcina Pinatti Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Vechiatto Dias, Milena Pinatti Dias 

Lahr, Luciana Pinatti Dias, Frâncis Carlos Pinatti Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$761,74 (setecentos e sessenta e um reais, setenta e quatro centavos) 

a que foi condenada nos termos da r. sentença de folhas 146/147v. Fica 

cientificada de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor . 

O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Capital 

aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49085 Nr: 1345-18.2015.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 544 de 785



Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P 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 Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT, Rannan Naja Aleixo Francisco - OAB:60696-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Domicio Borba - 

OAB:5.208/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 [...] Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do embargante, e por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de Processo Civil.Condeno 

a parte embargante ao pagamento de HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os 

quais arbitro no valor equivalente a 10% (dez por cento) sob o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, IV, do CPC, bem como ao 

pagamento das custas processuais, no entanto, deverá permanecer 

suspensa a obrigação, ante o benefício da assistência judiciária gratuita. 

Se dentro de 05 anos, as autoras não puderem satisfazer tal pagamento, 

a obrigação ficará prescrita (art. 12 da Lei n.º 1.060/50).Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, os autos deverão ser arquivados.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, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 561 Nr: 100-36.1996.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudes Alves Ormond, Maria Auxiliadora 

Oliveira de Souza, Gilmar Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amado Pissini - 

OAB:13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$1.037,84 - a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

179/180. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

Fórum da Capital aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48210 Nr: 950-26.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Biato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN FERNANDO SERRA 

ROCHA SANTOS - OAB:19701/O, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - 

OAB:8948/O

 Vistos.

Aduz o acusado que, apesar da revogação de sua prisão preventiva, 

consta junto ao sistema da Polícia Federal mandado de prisão em aberto, 

motivo pelo qual requer que seja oficiada a Superintendência da Polícia 

Federal de Cuiabá/MT informando quanto a soltura e determinando a 

exclusão imediata do sistema (fls.814/815).

Pois bem.

Detém-se dos autos que foi concedida liminar pelo Supremo Tribunal 

Federal, nos autos de Habeas Corpus nº 129700, para efeito de revogar a 

prisão preventiva do denunciado (fls.327/338), sendo confirmada no 

acórdão jungido à fl.493.

Não há, pelo menos nestes autos, ordem de prisão em desfavor do 

denunciado.

Diante disso, DEFIRO o pedido formulado pela defesa técnica e 

DETERMINO que seja oficiado aos órgãos que receberam mandado de 

prisão expedido contra o denunciado, em especial a Superintendência da 

Polícia Federal de Cuiabá/MT, dando conta da revogação da prisão 

anteriormente decretada NESTES AUTOS.

Intime-se e se cumpra, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 70512 Nr: 2808-87.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Piovezan da Silva, Wilson Inácio da Silva, Liliane 

Piovezan da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:17441/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Desta forma, determino a intimação dos embargantes para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendes a peça inicial retificando o valor da 

causa, que deverá corresponder ao valor da execução, recolhendo as 

custas processuais complementares, bem como para declarar o valor que 

entende devido, juntando memória de cálculo, sob pena do cancelamento 

da distribuição ou, ainda, a rejeição da matéria concernente a excesso de 

execução nos termos do art. 917, § 4º, II, do CPC.Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos.Sem 

prejuízo, certifique-se o Sr. Gestor Judiciário acerca da tempestividade 

dos presentes embargos.CUMPRA-SE.As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69952 Nr: 4953-53.2017.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonir Talini Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13.188 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Do exposto, INDEFIRO o pleito liminar de suspensão da execução de 

código 41106.Todavia, em atenção ao disposto no artigo 676 do CPC, 

determino o APENSAMENTO do presente feito aos autos de nº 

1191-05.2012.811.0026 (Cód.: 41106).Nos termos do artigo 679, CITE-SE o 

embargado para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Decorrido o prazo, com ou sem apresentação de contestação, 

ABRA-SE vista ao embargante para manifestação.Em seguida, tornem os 

autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52150 Nr: 899-91.2013.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOELI APARECIDA PAULUK SCHAEDLER, JESELDA 

MARIA SCHAEDLER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15745/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:MT/6.197, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:MT/6.735, Marcus 

de Souza Oliveira - OAB:252.425

 Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada e 

indenização por danos morais e materiais ajuizada por Ricardo José 
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Schaedler em face de UNIMED Cuiabá.

Aduz, em suma, que na data de 02.11.2000 foi celebrado contrato com a 

requerida. Alega que em 03.04.2009 entrou em contato com a requerida 

para confirmar agendamento de um procedimento cirúrgico na criança 

Ricardo, momento em que lhe foi informado que o contrato havia sido 

rescindido por falta de pagamento. Afirma que a requerida justificou a 

rescisão por um débito referente ao mês de outubro de 2008. Esclarece 

que mesmo após suposta rescisão, a requerida teria continuado a emitir 

boletos de cobrança.

 O pedido de justiça gratuita foi indeferido (fls. 154/155).

Ato contínuo, indeferiu-se o pedido de tutela antecipada (fls. 159/160).

Citada, a requerida contestou. Juntou documentos.

 A parte autora especificou as provas que pretende produzir. A parte 

requerida não se manifestou.

 É o relato.

De plano, DETERMINO à Secretaria que promova a juntada da contestação 

em ordem cronológica, observando os números da peça apresentada.

No mais, considerando que não há preliminares a serem arguidas, nos 

termos do art. 357, do CPC, DECLARO O FEITO SANEADO.

Defiro a produção de prova oral, com a oitiva de testemunhas arroladas 

pela parte autora (fls. 222).

 Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de dezembro 

de 2018 às 17:00. Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências.

 Intimem-se as partes, por seus advogados, com as advertências legais. 

Deverão os advogados se atentarem ao teor do disposto no artigo 455, 

CPC, quanto à produção da prova testemunhal.

 Intimem-se. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40094 Nr: 502-03.2011.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA E RODRIGUES DA SILVA LTDA EPP, 

SPAÇO ASSESSORIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, THALISSON 

MAGNO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213

 Diante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e, com esteio no 

art. 487, inc. I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido monitório formulado 

na petição inicial.Por consequência, condeno as requeridas Oliveira e 

Rodrigues da Silva Ltda EPP e Spaço Assessoria Comércio e Serviços 

Ltda ao pagamento da quantia de R$ 40.000,00, devidamente acrescida de 

juros de mora, na ordem de 1% ao mês (art. 406 do CC e art. 161, § 1º do 

CTN) a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada, e 

atualização monetária pelo INPC, com incidência a partir da data de 

emissão estampada na cártula.CONDENO ainda às devedoras, 

solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários de 

sucumbência, estes os quais fixo em 10% sobre o valor principal da 

condenação, com fulcro no artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52238 Nr: 999-46.2013.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECANICA E SERRALHERIA COLORADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. A . DO NASCIMENTO - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos.Trata-se de Ação Cautelar de Sustação de Protesto ajuizada por 

MECÂNICA E SERRALHERIA COLORADO em desfavor de B. A. DO 

NASCIMENTO – EPP – DAMATA TRATORES, ambas devidamente 

qualificadas nos autos.Alegou a autora ter recebido via correios um 

envelope remetido pela empresa requerida contendo uma nota fiscal e dez 

duplicatas no valor de 3.245,90 (três mil e duzentos e quarenta e cinco 

reais e noventa centavos) cada.Afirmou que por não ter adquirido os 

produtos constantes na nota fiscal, contatou a requerida a fim de que 

fosse promovido o cancelamento do documento, bem como das 

duplicatas, oportunidade em que foi advertido de que o não pagamento 

ensejaria o protesto dos títulos.Relatou que no dia 28 de junho de 2013 foi 

intimado pelo 2.º Serviço Notarial de Protesto de Aripuanã para o 

pagamento da duplicata n.º 1593/1, sob pena de o título ser levado a 

protesto.Requereu a concessão de liminar para determinar a sustação do 

protesto.Com a inicial vieram os documentos acostados às fls. 11/38.Por 

meio da decisão de fls. 40/40-v, este Juízo deferiu o pedido liminar e 

determinou a citação da empresa requerida.Juntada de comprovante de 

caução às fls. 42/43.Ofício do 2º Cartório Notarial e Registral de Aripuanã 

informando a sustação do protesto às fls. 45.(...). O requerido, pleiteou, 

ainda, pela designação de audiência preliminar.É o relato. Decido. 

Perlustrando os autos, verifico que o objeto da ação em tela se confunde 

com o do processo nº 1212-52.2013.811.0088 – cód. 52445.Assim, 

considerando que nesta data fora deferida a produção de prova 

testemunhal nos autos mencionados, não há necessidade de produção de 

outras provas neste processo.Por tal razão, suspendo os autos em tela 

até a prolação de decisão de mérito nos autos em 

apenso.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52445 Nr: 1212-52.2013.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECANICA E SERRALHERIA COLORADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. A . DO NASCIMENTO - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos.Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido 

de indenização e sustação definitiva de protesto, ajuizada por MECÂNICA 

E SERRALHERIA COLORADO em desfavor de B. A. DO NASCIMENTO – 

EPP –DAMATA TRATORES, ambas devidamente qualificadas nos 

autos.Alegou a autora ter recebido via correio um envelope remetido pela 

empresa requerida contendo uma nota fiscal e dez duplicatas no valor de 

3.245,90 (três mil e duzentos e quarenta e cinco reais e noventa 

centavos).Afirmou que por não ter adquirido os produtos constantes na 

nota fiscal, contatou a requerida a fim de que fosse promovido o 

cancelamento do documento, bem como das duplicatas, oportunidade em 

que foi advertido de que o não pagamento ensejaria o protesto dos 

títulos.Decido.Quanto à alegação de litigância de má-fé e os pedidos 

contrapostos, estes serão analisados no momento oportuno, qual seja, 

prolação da decisão de mérito. No que se refere à alegação preliminar de 

ausência de procuração do causídico subscritor da contestação, verifico 

que o mencionado advogado já realizou a juntada do instrumento aos 

autos. Razão pela qual afasto a preliminar arguida.Superada a preliminar, 

nos termos do art. 357, do CPC, DECLARO O FEITO SANEADO.Para tanto, 

defiro a produção de prova oral postulada pelo requerido.Defiro, ainda, a 

produção de prova documental, por meio dos documentos já apresentados 

pelas partes.Fixo como pontos controvertidos:a) a aquisição de peças e 

serviços pela parte autora.b) a ocorrência e extensão de danos 

morais.CONCEDO o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem o rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC). Designo a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 23 de outubro de 2018, às 14 horas e 

30 minutos. Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências. 

Intimem-se as partes, por seus advogados, com as advertências legais. 

Deverão os advogados se atentarem ao teor do disposto no artigo 455, 

CPC, quanto à produção da prova testemunhal. Intimem-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 32346 Nr: 884-35.2007.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCOMERCIAL SOS BOI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 
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COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Ângelo de Souza - 

OAB:9.938/B-MT

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Agrocomercial Sos Boi Ltda.

A exequente informou que a parte executada satisfez a obrigação, 

requerendo a extinção do feito.

Assim sendo, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, ante o 

pagamento da obrigação, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pela 

exequente, nos termos do artigo 85, §§2º e 3º, do Código de Processo 

Civil.

Promova-se o levantamento de eventuais penhoras/constrições.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquivem-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55083 Nr: 1620-09.2014.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO LIBÓRIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/PR 8.123

 Vistos.

 Intimem-se as partes, por seus advogados, para que especifiquem, em 15 

(quinze) dias, as provas que pretendem produzir, justificando 

expressamente a pertinência de cada uma, arrolando eventuais 

testemunhas, sob pena de indeferimento.

 Intimações e diligências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72772 Nr: 5991-11.2017.811.0088

 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: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14462-B

 Isso posto, JULGO extinto o processo sem julgamento de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.Determino ao 

Banco autor que proceda à imediata entrega do automóvel ao requerido 

Sueliano Ramos Santana, bem como a baixa do gravame referente ao 

financiamento que deu azo à presente ação de busca e apreensão, no 

prazo de 05 (cinco) dias.Tão logo haja a entrega do veículo, expeça-se 

Alvará de Levantamento da quantia depositada em juízo, em favor da parte 

autora e na conta indicada na referida petição de ref. 32, observando-se 

as disposições do provimento nº 61/2018 – CNJ.Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10 % sobre o valor da causa, dada a simplicidade da causa e o seu 

julgamento antecipado, com esteio no art. 85, § 2º, do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpram-se as demais disposições da 

CNGC.Diligências Necessárias.Transitado em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 36547 Nr: 1288-18.2009.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO CARLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que os executados, citados por edital, não se 

manifestaram nos autos (fl. 41), nos termos do artigo 72, inciso II, do CPC, 

nomeio como curador especial o nobre causídico militante nesta comarca 

Dr. Jabes Ferreira Celestino Barboza, o qual deverá ser intimado, para 

apresentação da peça cabível, no prazo legal.

Com o aporte da peça processual, intime-se a parte exequente a fim de 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Após, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52177 Nr: 930-14.2013.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA LIRIO DO VALE LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o sobrestamento do feito pelo período de 01 (um) ano.

 Após o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, retornem os 

autos conclusos para arquivamento, consoante postulado na fl. 43.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 27632 Nr: 2068-94.2005.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA AGUA VIVA INDUSTRIA, 

COM.EXPORTAÇÃOLTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o sobrestamento do feito pelo período de 01 (um) ano.

 Após o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, retornem os 

autos conclusos para arquivamento, consoante postulado na fl. 53.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54724 Nr: 1294-49.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMADEX - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o sobrestamento do feito pelo período de 01 (um) ano.

 Após o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, retornem os 

autos conclusos para arquivamento, consoante postulado na fl. 169.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 27645 Nr: 2081-93.2005.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA LANÇA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 547 de 785



SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o sobrestamento do feito pelo período de 01 (um) ano, consoante 

postulado na fl. 78.

Após o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, diga a exequente, 

em 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 35680 Nr: 426-47.2009.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOQUE PEREIRA FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77792 Nr: 3299-05.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERGINA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN JUHAS JORGE - 

OAB:20129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cite-se a executada, por carta, nos termos do artigo 8º, incisos I e II, da 

Lei 6.830/80, para, no prazo de 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.

 2. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

3. Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, independente de nova manifestação da 

Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, 

da LEF, proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação 

com as informações previstas no inciso IV do mesmo artigo 8º e com o 

prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se 

uma vez no órgão oficial.

 Decorrido o prazo de citação sem o pagamento do débito, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens do devedor, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora.

4. Não pago o débito e não localizados bens para penhora, intime-se o 

exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a 

formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo 

provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a”, do Provimento nº. 

10/2007 – CGJ.

 5. Deixo consignado que é imprescindível a informação do número exato 

do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para que eventual 

pleito de penhora on-line seja acolhido.

 6. Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos 

do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº. 10/2007 – CGJ, remetam-se os 

autos ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório 

Distribuidor, podendo a Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o 

seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser penhorado. Na 

ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, eventual 

petição de desarquivamento deverá constar expressamente o bem a ser 

penhorado.

 7. A executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora, do depósito, da juntada da 

prova da fiança bancária ou do seguro garantia.

 Defiro o disposto no art. 212, § 2º do Novo Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 37101 Nr: 1807-90.2009.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALHARIA OLIVEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. MARIO DE OLIVEIRA TEODORO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido da parte autora.

Intime-se o representante da empresa executada, no endereço informado 

às fls. 84, nos termos da decisão de fls.55.

Às providências.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70534 Nr: 4453-92.2017.811.0088

 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: JVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDINO VIANA DA SILVA - 

OAB:12956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 (...)INDEFIRO o pedido do causídico. Por outro lado, DEFIRO o pedido das 

partes e determino o sobrestamento do feito pelo prazo de 06 (seis) 

meses, nos termos do art. 313, inciso II, CPC, CANCELANDO a audiência 

designada.Decorrido o lapso temporal de suspensão, intime-se a parte 

autora, para que manifeste interesse no prosseguimento do processo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.Intimem-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 61992 Nr: 1851-65.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON NAZARIO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Designo o dia 23 de novembro de 2018, às 08 horas e 30 minutos, para a 

sessão do Tribunal do Júri.Justifico a data em razão da lotada pauta de 

audiência deste Juízo.Intimem-se o advogado constituído Dr. Astilho 

Demétrio Urbieta, o Ministério Público, o réu, as testemunhas e os 

jurados.Expeça-se carta precatória para a intimação do réu e de eventuais 

testemunhas residentes em outras comarcas.Proceda-se à extração de 

cópias desta decisão, bem como da pronúncia, que deverão ser 

entregues aos Jurados, nos termos do artigo 472, parágrafo único, do 

Código de Processo Penal.Cumpra-se.Diligências necessárias.

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 13/2018-DF

O Excelentíssimo Dr. VictorLima Pinto Coelho, MM. Juiz de Direito e Diretor 

do Foro/Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT, no uso de suas 

atribuições legais e;

CONSIDERANDO o disposto nos Autos de Pedido de Abertura de 
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Processo Seletivo para o Credenciamento de Psicólogo n. 

932-69.2018.811.0100 código n. 70242 CIA. 0174587-62.2016.8.11.0000, 

que dispõe sobre o certame e dá outras providências;

CONSIDERANDO ainda, o Edital n. 07/2018/DF, datado de 18/04/2018, que 

torna público a abertura do Processo Seletivo para o Credenciamento de 

Psicólogo para a Comarca de Brasnorte/MT, mediante as condições nele 

estabelecidas;

RESOLVE:

Art. 1º - TORNAR PÚBLICO a relação de candidatos inscritos ao cargo de 

Psicólogo para atuar no Fórum desta Comarca, coletadas no período de 

02/05/2018 à 02/06/2018, todas deferidas, tornando-as definitivas, em um 

total de 01 (uma) inscrição.

N° de Inscrição Nome

01 Thâmara Miranda de Freitas

Art.2º - Os candidatos terão seus currículos analisados na data de 22 de 

agosto de 2018 às 14:00 hs.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado 

nesta cidade e Comarca de Brasnorte, Estado de Mato Grosso, dezessete 

de agosto de dois mil e dezoito (17.08.2018). Eu, (Marcos Ediones 

Bertholdi) Gestor Geral, que o digitei e assino.

Victor Lima Pinto Coelho. Juiz de Direito/Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72448 Nr: 2091-47.2018.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDSON SANTANA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR PLEITEADA.Expeça-se mandado de 

busca e apreensão, depositando-se o bem com a parte autora, na pessoa 

de seu representante legal e/ou pessoa autorizada pela parte 

autora.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, conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º 

do Dec. Lei 911/69).Caso seja possível, o Oficial de Justiça deverá citar a 

parte requerida, quando do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão.O devedor fiduciário poderá 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. 

3º do Dec. Lei 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar a restituição.O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado 

de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (§ 14 do art. 3º do DL 911/69).Defiro desde já, reforço 

policial, acaso necessário.Intimem-se. Cumpra-se servindo o presente 

como (mandado de busca e apreensão/ notificação/ofício/precatória/ 

mandado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71681 Nr: 1809-09.2018.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR PLEITEADA.Expeça-se mandado de 

busca e apreensão, depositando-se o bem com a parte autora, na pessoa 

de seu representante legal e/ou pessoa autorizada pela parte 

autora.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, conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º 

do Dec. Lei 911/69).Caso seja possível, o Oficial de Justiça deverá citar a 

parte requerida, quando do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão.O devedor fiduciário poderá 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. 

3º do Dec. Lei 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar a restituição.O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado 

de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (§ 14 do art. 3º do DL 911/69).Defiro desde já, reforço 

policial, acaso necessário.Intimem-se. Cumpra-se servindo o presente 

como (mandado de busca e apreensão/ notificação/ofício/precatória/ 

mandado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70684 Nr: 1184-72.2018.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR PLEITEADA.Expeça-se mandado de 

busca e apreensão, depositando-se o bem com a parte autora, na pessoa 

de seu representante legal e/ou pessoa autorizada pela parte 

autora.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, conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º 

do Dec. Lei 911/69).Caso seja possível, o Oficial de Justiça deverá citar a 

parte requerida, quando do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão.O devedor fiduciário poderá 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. 

3º do Dec. Lei 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar a restituição.O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado 

de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (§ 14 do art. 3º do DL 911/69).Defiro desde já, reforço 

policial, acaso necessário.Intimem-se. Cumpra-se servindo o presente 

como (mandado de busca e apreensão/ notificação/ofício/precatória/ 

mandado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66785 Nr: 2216-49.2017.811.0100

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CLEIDE MOREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se o 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal, acaso ainda não 

apresentada.

III - Após, remetam-se os autos ao Egrégio TJMT, com as nossas 

homenagens.

IV – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67752 Nr: 2879-95.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 549 de 785



 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO SOARES DE MELO, GLEISON DE 

OLIVEIRA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON EMILIO DA ROCHA - 

OAB:OAB/MT 22.746/0, TIAGO JOSÉ LIPSCH - OAB:23383/O

 Vistos etc.[...] ao tempo em que REVOGO a prisão preventiva de JULIANO 

SOARES DE MELO, aplico-lhe, [...] as seguintes medidas cautelares: a) 

CONFIRMAR/INFORMAR endereço, onde poderá ser encontrado, 

comunicando previamente ao Juízo eventual mudança;b) COMPARECER 

mensalmente, no período entre o 1º ao 5º dia útil, na Secretaria do Juízo 

onde estiver residindo, para informar e justificar suas atividades; c) NÃO 

SE AUSENTAR da Comarca onde estiver residindo, por mais de 15 

(quinze) dias, sem autorização prévia do Juízo, uma vez que a 

permanência é conveniente para a instrução criminal; d) NÃO INGERIR 

bebidas alcoólicas, NÃO FORNECER, NÃO TRAZER CONSIGO E NÃO 

FAZER USO de quaisquer substâncias com efeitos entorpecentes e, NÃO 

FREQUENTAR bares, boates, casas de tolerância (prostíbulos), locais de 

reputações duvidosas e festas em locais abertos ao público em geral;e) 

RECOLHER-SE em sua residência no período noturno, nos finais de 

semana e nos dias de folga, salvo por motivo previamente justificado e 

devidamente autorizado pelo Juízo ef) NÃO SE ENVOLVER em outro fato 

criminalmente ilícito.Advirto o acusado que as medidas cautelares ora 

aplicadas poderão ser, a qualquer momento, substituídas por prisão caso 

sejam descumpridas [...].Intime-se a defesa por meio da publicação oficial 

e o acusado pessoalmente, por oficial de justiça, o qual deverá cientificar 

JULIANO SOARES DE MELO do teor desta decisão e certificar o eventual 

aceite daquele acerca às condições ora impostas.[...].Intime-se e 

cientifique-se o representante do Ministério Público do teor desta 

decisão.Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta 

d e c i s ã 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/ofício/notificação/termo de compromisso/alvará de soltura, se 

por outro motivo o investigado JULIANO SOARES DE MELO não estiver 

preso).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50650 Nr: 183-62.2012.811.0100

 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: WALDIR PEDRO HOFFMANN, ELIZABETE 

DOMENEGHETTI HOFFMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S.A, DENOFA DO 

BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Fábio Pantolfi Ferrarini - 

OAB:14864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:MT / 3.551, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228/MT

 Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de costume.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53463 Nr: 363-10.2014.811.0100

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSÉ LIPSCH - 

OAB:23383/O

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, por meio de seu advogado dativo nomeado, 

Dr. Tiago José Lipsch, para que se manifeste acerca da petição ministerial 

fl.28, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52425 Nr: 840-67.2013.811.0100

 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 PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT, BRASFRIGO - 

BRASNORTE FRIGORIFICO LTDA, JEREMIAS PRADO DOS SANTOS, 

QUEDIMA MARIA LOPES, FR PARTICIPAÇÕES LTDA, PAULO SERGIO 

FORMIGONI DE OLIVEIRA, JBS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aquiles Tadeu Guatemozim 

- OAB:OAB/SP 121.377, João Carlos Brito Rebello - OAB:OAB/MT 

6.024, Luciano Ramos Volk - OAB:OAB/RJ 128493, Silvio César dos 

Santos - OAB:B-7806

 Ante o exposto, HOMOLOGO o Termo de Acordo Extrajudicial de fls. 

548/552 dos autos, firmado entre o Ministério Público Estadual, o Município 

de Brasnorte e a JBS S/A, tendo como intervenientes a Câmara de 

Vereadores de Brasnorte, a Associação Comercial e Industrial de 

Brasnorte – ACIB e o Sindicato Rural de Brasnorte.Via de consequência, 

EXTINGO o feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.P.I.C.Tendo em vista a 

natureza do bem envolvido, IMPRIMA-SE ampla divulgação do presente 

Termo de Acordo Extrajudicial de fls. 548/552 dos autos, inclusive 

mediante encaminhamento de cópia daquele e deste decisum à imprensa 

local e à imprensa oficial do TJMT e à OAB.E, ainda, por meio de Oficial de 

Justiça, intime-se desta decisão e do Termo de Acordo Extrajudicial de fls. 

548/552 dos autos: o Prefeito desta Cidade e cada um dos Vereadores 

atuantes nesta Municipalidade, bem como os demais intervenientes: a 

Associação Comercial e Industrial de Brasnorte – ACIB e o Sindicato Rural 

de Brasnorte. CUMPRA-SE, expedindo o adequado e servindo a cópia 

desta decisão como o necessário mandado/ofício/carta/carta precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69652 Nr: 533-40.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra / MT, 

GILBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUMASA AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:OAB/MT 19.378-A, Patrícia Quessada Milan - OAB:7.131/O

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução especificamente para realização da 

oitiva da testemunha indicada na carta precatória para o dia 03/09/18 às 

15h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo a 

testemunha comparecer independente de intimação do juízo, cabendo 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, nos termos do art. 455 do CPC.

INTIMEM-SE as partes por meio de seus advogados no DJE, devendo a 

secretaria cadastrar os patronos no Sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65579 Nr: 1433-57.2017.811.0100

 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: WELLINGTON BARRANCO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MOTOGROSSENSE S/A 

- ENERGISA, SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO 

FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a PGE por meio de remessa para apresentar contestação no 

prazo legal.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63583 Nr: 186-41.2017.811.0100

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 
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Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDMILSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o Procurador do Município por meio de remessa dos autos para 

apresentação de Contestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55797 Nr: 223-39.2015.811.0100

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO N. MORENO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA 

ALVES FERREIRA - OAB:11354, THALLES DE SOUZA RODRIGUES - 

OAB:9874/B

 EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OBSCURIDADE - 

CONTRADIÇÃO - OMISSÃO - HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO NCPC/15 - 

INOCORRÊNCIA - REEXAME DA MATÉRIA ANALISADA NO ARESTO 

COMBATIDO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se verificando dos termos do 

acórdão a existência de obscuridade, contradição ou omissão, a rejeição 

do recurso é medida de rigor, sabendo-se que os declaratórios, 

modalidade recursal específica, não se prestam a proceder à nova análise 

da prova ou do direito relativo ao processo, sendo que, se os 

embargantes entendem que o julgado não solucionou a demanda em 

conformidade com a prestação jurisdicional esperada, outra há de ser a 

via recursal escolhida, que não os embargos, limitados aos pressupostos 

do artigo 1.022 do NCPC/15. 2. Rejeitar os embargos declaratórios. 

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0520.12.002858-1/002, Rel. Des. 

Teresa Cristina da Cunha Peixoto, DJ 12/05/2016, DJE 23/05/2016- TJMG). 

Assim, certo é que a discordância quanto aos fundamentos adotados em 

decisão deve ser manifestada através do recurso próprio. Diante do 

exposto, REJEITO os embargos de declaração, por falta de omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão embargada. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51445 Nr: 982-08.2012.811.0100

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES 

- OAB:7354/MT, Fernando Cézar Santos Reis - OAB:22096/O, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B, LUCIANO DE SALES - 

OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE T. ERDTMANN - 

OAB:OAB/MT 7343

 Vistos etc.

Considerando o teor da petição retro, NOMEIO o Sr. Baxote (Corretor – 

Avaliador – Perito de Imóveis Rurais e Urbanos), que pode ser localizado à 

Rua Iguaçu, n.º 1.553, no Centro, nesta Cidade de Brasnorte – MT, email: 

cj_corretor.pericia@hotmail.com, cel: (066)999627070, para realizar a 

perícia, no que se refere à avaliação dos bens, objetos desta demanda, 

cujos honorários periciais serão suportados pelo requerente.

INTIME-SE o experto desta nomeação, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar se aceita a nomeação, em aceitando, deverá o perito 

apresentar honorários;

Após, intime-se a parte requerente para, em havendo concordância, 

realizar o depósito judicial do valor integral referente aos honorários 

periciais e, querendo, apresentar quesitos;

Os laudos deverão ser concluídos e encaminhados ao feito no prazo de 

30 dias, após a data agendada para início dos trabalhos.

CUMPRA-SE, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55570 Nr: 141-08.2015.811.0100

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

DO ESTADO DO MATO GROSSEO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES TARCISO DE AGUIAR, FEDERAÇÃO 

DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS 

CAMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIS E PREFEITURAS 

MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, PRESIDENTE DA 

FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS 

PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, 

AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – FESSPMEMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA MARTINS 

HAUSCHILDT - OAB:21865/O, Luana Magali Sawitzki - OAB:21.528/MT

 Vistos etc.

Ante a notícia de renúncia do mandato de advogado à ref. 44 dos autos, 

DETERMINO a intimação por carta da parte autora para que regularize a 

sua representação processual, no prazo de 30 dias, sob as penas da lei, 

vez que no momento, carece de capacidade postulatória para figurar no 

polo ativo processo.

Diante do exposto, DETERMINO a suspensão do feito por 30 dias, nos 

termos do art. 313, I do NCPC.

Ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 58902 Nr: 181-53.2016.811.0100

 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: JGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPDEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO CESAR DOS SANTOS - 

OAB:7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o MP para manifestação no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72294 Nr: 2026-52.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA SEVERINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT, WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7557, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554

 Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, para 

comparecerem a audiência de inquirição da testemunha FÁBIO TEIXEIRA 

RAMOS, que foi designada por este Juízo de Brasnorte/MT para a data de 

03/09/18, às 14h00min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 5214 Nr: 762-88.2004.811.0100

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNXDC-IMCDC, HD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Mariano Bridi - 

OAB:2619, Thiago Luiz Figueiredo Bridi - OAB:MT-9.418
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 Defiro o pedido quanto ao levantamento dos valores bloqueados via 

Bacen Jud fl. 138 em favor da parte exequente. Expeça-se alvará.

Defiro o pedido de penhora do imóvel rural informado fl.154, por oficial de 

justiça, mediante recolhimento de custas de diligencia, caso ainda esteja 

em nome de Heitor Demolir, com as anotações no respectivo registro do 

imóvel.

Após cumprida as determinações supracitadas, intime-se o exequente 

para que requeira o que lhe for de direito, no prazo de 5(cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo.

Cumpra-se, servindo como MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72294 Nr: 2026-52.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA SEVERINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT, WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7557, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

intimação, de acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido 

pelo site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66075 Nr: 1734-04.2017.811.0100

 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: CECÍLIA BARRANCO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA, CENTRAIS 

ELETRICAS MOTOGROSSENSE S/A - ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RICARDO LEMES DA 

SILVA - OAB:156.817, Antonio Carlos Guidoni Filho - OAB:146.997

 Vistos etc.

Intime-se a PGE/MT para apresentação de Contestação no prazo legal.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 4550 Nr: 758-51.2004.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORIVAL XISTO DA CUNHA, HEITOR 

DEMOLINER, PEDRO DEMOLINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Mariano Bridi - OAB:2619, 

Thiago Luiz Figueiredo Bridi - OAB:MT-9.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 Intime-se o exequente para que requeira o que lhe for de direito, no prazo 

de 5(cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66206 Nr: 1814-65.2017.811.0100

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDADIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MOURA NOGUEIRA - 

OAB:7920, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - OAB:11991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ao arquivo provisório até o julgamento do agravo de instrumento pelo 

TJMT.

Com o aporte do acordão, devolvam os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52194 Nr: 623-24.2013.811.0100

 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: EDUARDO JOÃO PIAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECLAIR DIAVAN, LAURO DIAVAN, AGROCAT 

- DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., JM AVIAÇÃO 

AGRÍCOLA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262-MT, FÁBIO VALENTE - OAB:8116, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18318/B, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:11210-A, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:11210/A, Jonathan 

Carvalho - OAB:67433/RS, Naime dos Santos - OAB:89714/RS, 

Waldriano Gemelli - OAB:54025/RS

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora 

(fls.501/506), nos quais alega que a sentença de mérito proferida padece 

de contradição, omissão ou obscuridade, com provável conflito entre a 

premissa e a conclusão.

 É o relatório. DECIDO.

Não há, no presente caso, omissão, contradição ou obscuridade. O que 

pretende a parte Embargante, na realidade, é a reforma da decisão e que 

deve ser buscada por meio de recurso próprio.

 Cumpre salientar que os embargos de declaração não constituem recurso 

idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, 

visto que, ex vi legis, limitam-se ao aclaramento do próprio aresto 

embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada 

arguição de contradição visando única e exclusivamente a obter um 

reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o 

efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de 

desvirtuamento de sua real finalidade.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OBSCURIDADE - 

CONTRADIÇÃO - OMISSÃO - HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO NCPC/15 - 

INOCORRÊNCIA - REEXAME DA MATÉRIA ANALISADA NO ARESTO 

COMBATIDO – IMPOSSIBILIDADE.

1. Não se verificando dos termos do acórdão a existência de obscuridade, 

contradição ou omissão, a rejeição do recurso é medida de rigor, 

sabendo-se que os declaratórios, modalidade recursal específica, não se 

prestam a proceder à nova análise da prova ou do direito relativo ao 

processo, sendo que, se os embargantes entendem que o julgado não 

solucionou a demanda em conformidade com a prestação jurisdicional 

esperada, outra há de ser a via recursal escolhida, que não os embargos, 

limitados aos pressupostos do artigo 1.022 do NCPC/15.

2. Rejeitar os embargos declaratórios. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV 

Nº 1.0520.12.002858-1/002, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 

DJ 12/05/2016, DJE 23/05/2016- TJMG).

Assim, certo é que a discordância quanto aos fundamentos adotados em 

decisão deve ser manifestada através do recurso próprio.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por falta de 

omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

 P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69652 Nr: 533-40.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra / MT, 

GILBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUMASA AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 
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OAB:OAB/MT 19.378-A, Patrícia Quessada Milan - OAB:7.131/O

 Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, para 

comparecerem a audiência de inquirição da testemunha JOSÉ ROMUALDO 

DA SILVA designada pelo Juízo de Brasnorte/MT para o dia 03/09/18, às 

15h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64754 Nr: 944-20.2017.811.0100

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS 

PÚBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (FESSPEMT)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE, Mauro Rui Heisler 

(prefeito)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pela FEDERAÇÃO 

SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

FESSP/MT em face de MUNICÍPIO DE BRASNORTE, ambos qualificados nos 

autos, alegando em síntese, ser entidade sindical de segundo grau, motivo 

pelo qual, lhe seria devido percentual da contribuição sindical compulsória 

prevista na CLT.

Ocorre que, já tramita nesta Comarca de Brasnorte/MT, feito com objeto 

similar no processo de código nº 55570.

Diante do exposto, com o fim de se evitar eventuais prejuízos ao Erário 

Municipal, bem como aos Servidores Municipais, INDEFIRO a liminar 

pleiteada.

Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca de eventual 

litispendência em razão da similaridade das causas de pedir e dos pedidos 

constantes nos autos de códigos: 64754 e 55570, no prazo de 10 dias, 

sob as penas da lei.

Intime-se a autoridade coatora para apresentar informações no prazo 

legal.

Intime-se o Procurador do Município por meio de remessa para 

apresentação de Contestação no prazo legal.

Intime-se o Sindicato dos Servidores do Município de Brasnorte acerca da 

presente demanda, para querendo, intervenha no feito como terceiro 

interessado, nos termo do NCPC.

Cumpra-se servindo a presente decisão como mandado/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71568 Nr: 1743-29.2018.811.0100

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FLAVIA APARECIDA DE JESUS RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE BRASNORTE MAURO 

RUI HEISLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o MP para manifestação no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69644 Nr: 530-85.2018.811.0100

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE BRASNORTE - SSPMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o MP para manifestação no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 18184 Nr: 302-33.2006.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO ASTOLPHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZÉTI LAMIM - OAB:MT / 

4.449-B, Lindolfo Alves da Costa - OAB:4366/MT, Roberto 

Mendonça Faria - OAB:9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGISANE ALVES DE OLIVEIRA 

PIOTROWSKI - OAB:8307/B, SILVIO CESAR DOS SANTOS - OAB:7806

 CITE-SE o executado para pagamento da dívida indicada na 

fls.155/157(anexar cópia) no prazo de 03 (três) dias, nos termos dos arts. 

528 e ss. c/c 911 e ss. do NCPC.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça dos bens indicados 

na inicial e realização de BACENJUD e RENAJUD, já acrescido dos 

honorários advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida, 

nos termos do art. 829 e 830 do NCPC, salvo se o executado optar pela 

realização da penhora online via BACENJUD.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010090-17.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA FRANDOLOSO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA FERREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010090-17.2015.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: NEUSA 

MARIA FRANDOLOSO - ME REQUERIDO: ROSANGELA FERREIRA DE LIMA 

Vistos etc. Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). Após detida 

análise dos autos, verifico que o presente caso independe da produção 

de novas provas e que a parte requerida faltou à audiência de conciliação 

designada. Assim sendo, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, incisos I e II do NCPC, mormente porque a parte 

requerida é revel e os documentos acostados na inicial corroboram as 

alegações da parte requerente. Neste contexto, oportuno citar os 

Enunciados n. 20 e 78, ambos do FONAJE, "in verbis": Enunciado 20: O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Enunciado 78: O 

oferecimento de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento 

pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia. Calha à fiveleta o 

entendimento jurisprudencial que decidiu no mesmo sentido, vejamos: 

Audiência. Comparecimento pessoal. Inocorrência Irrelevância de ter a 

recorrida contestado a ação e a procuração conter poderes, inclusive, 

para depoimento pessoal Fatos que não satisfazem a exigência legal do 

comparecimento pessoal Revelia decretada. (RJE, vol. 1/359, Fiuza 

Editores, Primeiro Colégio Recursal, Proc. n.º 1.419, j. 27.6.95, Rel. Oscar 

Bittencourt). (grifo nosso) Nesse ponto, os arts. 20 e 23 da Lei 9.099/95, 

assim preconizam: 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. Art.23 Não comparecendo o demandado, o 

juiz togado proferirá sentença. No mesmo sentido, os professores JOEL 

DIAS FIGUEIRA JUNIOR e MAURÍCIO ANTÔNIO RIBEIRO LOPES, em sua 

obra “Comentários à Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais” (2ª ed., 

Editora Revista dos Tribunais, p. 213) lecionam que: O ato único a ser 

realizado, denomina-se audiência de conciliação, instrução e julgamento, 

que será dividido em duas etapas: na primeira, o Juiz propõe a conciliação; 

se a tratativa restar-se infrutífera, adentra-se procedimentalmente a 
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segunda fase, na qual realizar-se-á a instrução e julgamento final da 

causa, com sentença preferencialmente prolatada oralmente, e, logo a 

seguir, a conclusão dos trabalhos. Estando devidamente comunicado o 

réu da necessidade do seu comparecimento em audiência, inclusive para 

articular defesa, e assim não proceder, será declarado revel, 

reputando-se verdadeiros os fatos alegados na peça inaugural do autor. 

Assim, sem justo motivo, devem ser impostos os efeitos da revelia, forte 

na seguinte jurisprudência: “REVELIA. AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA ATÉ 

A ABERTURA DA AUDIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 453, § 1O, DO CPC. 

PENA CONFIRMADA. RECURSO PROVIDO. O réu é convocado, nos 

Juizados Especiais, a comparecer às audiências, sob pena de revelia. 

Para a ausência na audiência, incumbe à parte demonstrar o justo 

impedimento até a sua abertura”. (Turma Recursal de Fernandópolis (SP) - 

ACJ 8/96 - J. 20.11.96 - fonte: Juizados Especiais Cíveis, Ementário de 

Jurisprudências - Ronaldo Frigini) Pois bem. Diante desse quadro, aplicável 

à espécie o art. 344 do NCPC com a presunção de veracidade de todos os 

fatos alegados pela parte requerente. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE com RESOLUÇÃO DE MÉRITO o pleito da parte requerente, 

nos moldes do art. 487, inciso I, do NCPC, e CONDENO a parte requerida a 

pagar à parte requerente a quantia de R$ 180,30 (Cento e Oitenta Reais e 

Trinta Centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% a.m. a 

partir do vencimento. Sem custas, taxas e honorários advocatícios nos 

termos dos arts. 54 e 55 da lei 9.099/95. Nada mais sendo requerido no 

prazo legal, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as 

anotações de estilo. P.R.I.C. BRASNORTE, 11 de dezembro de 2017. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010029-93.2014.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO)

MARCELO ROCHA DE SOUSA OAB - BA0030824S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010029-93.2014.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: EVA MARIA 

DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Intimo as 

partes, na pessoa de seus advogados, para que se manifestem no prazo 

de 5 dias do que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-09.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR SOARES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010183-09.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

10.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: ANTENOR SOARES DA COSTA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: ANTENOR SOARES 

DA COSTA Endereço: Avenida PARANA, S/N, DISTRITO DE AGUA DA 

PRATA, 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 13:15 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

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000076-58.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN BENEDITO MOTA FERREIRA (REQUERENTE)

LEONARDO VITOR RODRIGUES DE PADUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SILVA MAUAD OAB - MG119378 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDEA INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000076-58.2018.8.11.0110. REQUERENTE: LEONARDO VITOR 

RODRIGUES DE PADUA, FRANKLIN BENEDITO MOTA FERREIRA 

REQUERIDO: INDEA INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO 

GROSSO Vistos. Sentença->Extinção->Indeferimento da petição inicial 

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LEONARDO VITOR 

RODRIGUES DE PÁDUA e FRANKLIN BENEDITO MOTA PEREIRA em face 

do INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO- INDEA. A 

Lei 12.153/09 disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública no 

âmbito dos Estados, Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, 

prevê em seu art. 2º: Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1o Não se incluem na 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de 

mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, 

populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as 

demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; (...)” Nesse 

sentido, o entendimento da jurisprudência: MANDADO DE SEGURANÇA. 

TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 

2º, § 1º, I DA LEI Nº 12.153/2009. Vedada a impetração de Mandado de 

Segurança junto aos Juizados da Fazenda Pública e suas Turmas 

Recursais por expressa disposição legal que o afastou: artigo 2º § 1º, I da 

Lei nº 12.153/2009. INDEFERIDA A INICIAL. (TJ-RS - MS: 71007664626 RS, 

Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 27/04/2018, Turma 

Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

03/05/2018) Dessa forma, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, extinguindo o 

feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC. Sem 

custas, nos termos do art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. De Nova 

Xavantina/MT para Campinápolis/MT, 08 de agosto de 2018. Luciene Kelly 

Marciano Roos Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000075-73.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN BENEDITO MOTA FERREIRA (REQUERENTE)

LEONARDO VITOR RODRIGUES DE PADUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SILVA MAUAD OAB - MG119378 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000075-73.2018.8.11.0110. REQUERENTE: LEONARDO VITOR 

RODRIGUES DE PADUA, FRANKLIN BENEDITO MOTA FERREIRA 

REQUERIDO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Sentença->Extinção->Indeferimento da petição 

inicial Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LEONARDO 

VITOR RODRIGUES DE PÁDUA e FRANKLIN BENEDITO MOTA PEREIRA em 

face do INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO- 

INDEA. A Lei 12.153/09 disciplina os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, prevê em seu art. 2º: Art. 2o É de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1o Não se 

incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as 

ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; (...)” 
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Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência: MANDADO DE 

SEGURANÇA. TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO 

LEGAL. ARTIGO 2º, § 1º, I DA LEI Nº 12.153/2009. Vedada a impetração 

de Mandado de Segurança junto aos Juizados da Fazenda Pública e suas 

Turmas Recursais por expressa disposição legal que o afastou: artigo 2º 

§ 1º, I da Lei nº 12.153/2009. INDEFERIDA A INICIAL. (TJ-RS - MS: 

71007664626 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 

27/04/2018, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 03/05/2018) Dessa forma, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, I do CPC. Sem custas, nos termos do art. 54 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. De Nova Xavantina/MT para Campinápolis/MT, 08 de agosto de 

2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-93.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA BARROCO DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000063-93.2017.8.11.0110. REQUERENTE: NIVIA BARROCO DA 

SILVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Intimem-se as partes 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem se pretendem produzir 

provas em audiência de instrução, nos termos do art. 33 da Lei 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. À secretaria, para 

providências. Campinápolis – MT, 15 de agosto de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-26.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO FERREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT0017078A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA SANTA VITORIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000007-26.2018.8.11.0110. REQUERENTE: ALFREDO FERREIRA NETO 

REQUERIDO: CERAMICA SANTA VITORIA LTDA - ME Vistos, etc. Sentença 

Procedente. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS,movida por 

ALFREDO FERREIRA NETO em face de CERÂMICA SANTA VITÓRIA-ME, 

partes qualificadas nos autos. O autor alega que realizou uma compra no 

valor de 8.000.00 (oito mil) tijolos no valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e 

trezentos reais) na data do dia 20/07/2017, por intermédio de Gleison 

Peres da Silva filho do dono da empresa Cerâmica Santa Vitória-Me, 

assumindo o compromisso de efetuar a entrega dos tijolos no prazo 

máximo de 15 dias. Realizou o pagamento da compra à vista via depósito 

bancário na conta corrente do Sr. Gleison, que reteu comprovante de 

depósito sobre a justificativa de apresentar para o seu pai que é sócio e o 

seu irmão Rodrigo que é gerente administrativo para que assim liberassem 

a entrega dos tijolos. E como a entrega não foi feita, apesar de muitas 

tentativas de acordo procurou o PROCON, anexou aos autos a 

reclamação ao órgão (Id nº 11715471). A Coordenadora do PROCON na 

data de 09/10/2017 entrou em contato telefônico diretamente para o Sr. 

Gleison, que justificou não ter entregue o produto por ter sofrido um 

acidente, pedindo prazo de 24 horas para resolver a situação do Sr. 

Alfredo. A empresa requerida foi citada (Id nº 12690334), não tendo 

comparecido à audiência de conciliação (Id nº 12407499), motivo pelo qual 

foi decretada sua revelia (Id nº 12913498). É o sucinto resumo. Decido. O 

pedido do requerente é procedente. Consoante a Lei n.º 9.099/95, o 

comparecimento das partes às audiências é obrigatório, sendo que a 

ausência do réu a qualquer uma delas acarretará o julgamento à sua 

revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pelo reclamante 

na inicial. Nesse sentido, prevê o artigo 20 da Lei dos Juizados Especiais: 

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. A 

jurisprudência corroborada o entendimento, afirmando: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PARTE RÉ 

REGULARMENTE CITADA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO 

COMPARECIMENTO. REVELIA DECRETADA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA 

PREVIAMENTE AUTORIZADA. ADIAMENTO. POSTERIOR NEGATIVA. 

DESEMBOLSO DE HONORÁRIOS MÉDICOS PELO CONSUMIDOR. 

REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado 

interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em 

parte os pedidos iniciais, para condená-la ao reembolso da quantia de R$ 

7.540,08 (sete mil, quinhentos e quarenta reais, oito centavos), além de 

compensação por dano moral, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 

razão da negativa de cobertura de cirurgia. Alega a parte ré que inexistiu 

negativa, porém, como o procedimento havia sido anteriormente 

autorizado, não consta que tenha sido cancelado ou remarcado. Defende, 

desse modo, não existir o dever de reembolso. Sustenta que o fato não é 

apto a ocasionar dano moral, bem como que a reparação a esse título é 

indevida porque não houve comprovação de que tenha ocorrido 

descumprimento do contrato. Pugna pela reforma da sentença para que 

sejam julgados improcedentes os pedidos inaugurais. II. Recurso próprio, 

tempestivo e com preparo regular (ID 3020838-3020839). Contrarrazões 

apresentadas (ID 3020841). III. A parte recorrente foi regularmente citada 

(ID 3020828), porém não compareceu à audiência de conciliação (ID 

3020831). A ausência da parte ré na audiência designada implica na sua 

revelia e consequente presunção de veracidade dos fatos narrados na 

inicial, conforme estabelece o art. 20 da Lei 9.099/95. IV. Sendo assim, a 

matéria de fato agitada pela parte recorrente não foi apresentada no 

momento processual oportuno, tendo se operado a preclusão. Olvida-se a 

parte recorrente de que, ressalvadas as questões de ordem pública, é 

vedado inovar em sede recursal de maneira a apresentar questões não 

submetidas previamente ao juízo a quo. V. Não obstante, para que não 

haja alegação de cerceamento de defesa, registra-se que há nos autos 

prova da negativa (ID 3020820, p. 10), a qual sequer ocorreu em razão de 

não ter sido comunicado o adiamento da cirurgia anteriormente autorizada, 

mas porque ?(?) foi solicitado procedimento não previsto no Rol e houve o 

consentimento do paciente em fazer o procedimento efetivo de forma 

particular?. Assim, insubsistente a alegação de que não houve negativa. 

VI. Embora o descumprimento contratual, por si só, não seja capaz de 

configurar dano moral, a negativa de atendimento médico-hospitalar em 

situação de emergencial ultrapassa o mero aborrecimento. É fato que gera 

abalo psíquico e angústia, portanto, apto a configurar dano de cunho 

moral, sendo devida a reparação fixada na sentença. Precedentes: ?[...] A 

recusa a cobertura de tratamento de urgência é causa de fixação de 

indenização por danos morais. [...]? (STJ - AgRg no AREsp: 415024 ES 

2013/0352978-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de 

Julgamento: 05/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

20/06/2014). VII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. 

Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. VIII. A súmula de 

julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 

9.099/95. (TJ-DF 07274575320178070016 DF 0727457-53.2017.8.07.0016, 

Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Data de Julgamento: 01/02/2018, 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 06/02/2018 .Negritei. No caso dos autos, 

tratando-se de direito disponível, a decretação da revelia enseja a 

aplicação da presunção juris tantum de veracidade dos fatos articulados 

na petição inicial, a rigor do art.344 do CPC. Nesse ponto, conquanto tal 

presunção possa ser afastada pelo Juízo diante da falta de elementos 

trazidos aos autos, no caso concreto, reputo que o autor comprovou 

documentalmente e satisfatoriamente o alegado. Tenho, pois, que a parte 

autora se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, 

I), quanto ao fato constitutivo do seu direito. A reclamada, ao contrário, 

nenhuma prova produziu quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, inciso II). Pelo 

contrário, uma vez que, conforme transcrito acima, sequer compareceu ao 
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processo para apresentar sua versão sobre os fatos. Os documentos 

que fundamentam a inicial comprovam que, de fato, houve uma transação 

comercial entre as partes, notadamente diante da comprovação de 

retirada de valores constados no extrato bancário, somados a ligação 

feita pela coordenadora do PROCON diretamente ao celular do 

representante legal da requerida na figura do Sr. Gleison, que confirmou a 

venda, pedindo prazo para entrega, conforme Id nº 11715471. Assim, 

verifico que, de fato, em que pese tenha havido o pagamento integral, os 

produtos não foram entregues pela requerida, que, a par de citada, sequer 

se manifestou nos autos. No caso dos autos, seria inócuo e não efetivo 

compelir o devedor a entregar os produtos comprados, ultrapassados 

mais de 11 meses desde a efetivação da transação comercial. Assim 

necessário a CONDENAÇÃO da parte requerida a restituir o valor pago 

pela compra de tijolos que não foram entregues no montante de R$ 

4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) devidamente atualizados. Por fim, 

quanto ao pedido de dano moral, entendo que o pedido merece 

acolhimento. Assim, conquanto este juízo repute que o mero 

descumprimento contratual, por si só, não resulte no dever de indenizar, 

verifico que, no caso dos autos, o prejuízo ultrapassou um mero dissabor, 

repercutindo de forma acentuada na própria dignidade do autor. Impende 

salientar que a hipótese dos autos versa sobre relação de consumo 

(artigos 2º e 3º do CDC), cabendo ao fornecedor “a efetiva prevenção e 

reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e coletivos” (art. 6º, 

inciso VI, do CDC), sob pena de responder, independentemente de culpa 

(responsabilidade objetiva) pelos danos causados ao consumidor (art. 14 

do CDC). Conclui-se, portanto, que houve o dano, e o nexo causal de sua 

ocorrência deve ser atribuído à reclamada. Trata-se, “in casu”, de dano 

moral puro, em que é desnecessária a prova da culpa e em cujo contexto, 

conforme doutrina e jurisprudência, a indenização é devida em 

decorrência da simples violação do direito, ou seja: verificada a violação, 

surge o dever de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais 

sejam, o nexo de causalidade entre a ação ou omissão do agente 

causador do dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima. 

Estabelecida à obrigação da reclamada de reparar o dano, impõe-se a 

fixação do “quantum”, com observância dos princípios da razoabilidade e 

da proporcionalidade. De acordo com os autos, noto que o prejuízo sofrido 

pelo autor foi de um pouco mais de quatro mil reais. Embora nos danos 

morais deva-se levar em consideração o abalo psicológico a partir da 

conduta ilícita da ré, este Juízo não pode desconsiderar por completo o 

prejuízo econômico sofrido e o lapso temporal, sendo um parâmetro 

importante para aquilatar o quantum da responsabilidade extrapatrimonial. 

Devidamente balizado pelos princípios retro expendidos, fixo o valor da 

indenização em R$ 3.000,00 (Três mil reais), considerando que tal valor é 

razoável e suficiente para compensar o dano moral experimentado pelo 

reclamante, bem como para prevenir e evitar a prática de outros atos pela 

reclamada. Dispositivo. Ante ao exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, opino pelo JULGAMENTO PROCEDENTE DO 

PEDIDO para: a) CONDENAR a parte requerida CERÂMICA SANTA 

VITÓRIA LTDA-ME a pagar ao autor o valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e 

trezentos reais) a título de danos materiais, com correção monetária pelo 

INPC, a partir do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação; b) CONDENAR a requerida CERÂMICA SANTA VITÓRIA LTDA-ME 

a indenizar o Autor pelo dano moral por ele experimentado em decorrência 

do não fornecimento dos produtos contratados, no valor de R$ 3.000,00 

(Três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data e 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lys Meire Toda Paiva 

Juíza Leiga Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 31 de 

julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-59.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000020-59.2017.8.11.0110. REQUERENTE: ADAO GOMES BARBOSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Decisão->Determinação 

Trata-se de Cumprimento de Sentença (Id.13618090), no qual a parte 

exequente pleiteia o recebimento da quantia de R$ 25.469,48 (vinte e cinco 

mil quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos). 

Intime-se o executado para pagar o débito no valor de R$ 25.469,48 (vinte 

e cinco mil quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito 

centavos) 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[1]. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 

do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 

15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 

525, CPC). Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 

525 do CPC, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Campinápolis – MT, 15 de agosto de 2018. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz Substituto [1] ENUNCIADO 97 – 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 (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000004-71.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JEHAN CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Construtora Equilíbrio (REQUERIDO)

ODINEI PERTUZATTI (REQUERIDO)

TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS 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 

AUTORA, para no prazo de 10 (dez) dias manifeste-se sobre a 

correspondencia devolvida do reclamado Odinei Pertuzatii, anexada nos 

autos, nesta data. Campinápolis-MT, 17 de agosto de 2018. WANESSA 

DOS PASSOS FARIAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000073-06.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY BELIZIARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0020511A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS 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: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 11 de setembro de 2018, às 12:00 horas (MT). 

Campinápolis-MT, 17 de agosto de 2018. WANESSA DOS PASSOS 

FARIAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 
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34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000051-45.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE RIBEIRO BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (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 CAMPINÁPOLIS 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: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 11 de setembro de 2018 , às 12:40 horas (MT). 

Campinápolis-MT, 17 de agosto de 2018. WANESSA DOS PASSOS 

FARIAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000070-51.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ANCAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS 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: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 11 de setembro de 2018 , às 13:00 horas (MT). 

Campinápolis-MT , 17 de agosto de 2018. WANESSA DOS PASSOS 

FARIAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

34371726

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 2084 Nr: 663-20.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DONIZETE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB SC 8927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT

 COBNSIDERANDO que já decorreu o prazo solicitado pelo patrono do 

requerente na petição de fls.263, reitero o intimação do dia 14 de junho de 

2018, conforme texto abaixo:

MPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 152, VI do CPC e 

da CNGC, impulsiono estes autos para que se proceda, via matéria de 

imprensa, a intimação da parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia esta que deverá ser recolhida 

através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em 

epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação. Informo desde 

já, que o valor a ser recolhido é para cumprimento de 3 (três) diligências 

no centro da cidade de Campinápolis e uma na Zona Rural da Região 

Jatobá.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37954 Nr: 437-29.2017.811.0110

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ANTONIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA ARANTES DA COSTA, EUNICE 

FERNANDA ARANTES DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA, PARA COMPARECER NA SECRETARIA PARA 

ASSINAR TERMO DE COMPROMISSO, EM 10 DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42681 Nr: 996-49.2018.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DADO, LFAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Considerando a nova sistemática do Código de Processo Civil em vigor, 

que prima pela solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do 

CPC), que deverá ser promovida pelo Estado e estimulada por Juízes, 

Advogados, Defensores Públicos e membros do Ministério Público, e 

considerando ainda, o previsto no art. 694 do mesmo Diploma, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 03 de SETEMBRO de 2.018, às 

16h30min(MT), ocasião em que oportunamente se tentará uma conciliação 

amigável.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41964 Nr: 581-66.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA ROOUTA TSEREURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069-MG

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38984 Nr: 1118-96.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDA RETSIPINI PARI’OWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NOS AUTOS, EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41967 Nr: 584-21.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA ROOUTA TSEREURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25487 Nr: 511-30.2010.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERCIDES ALVES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APOENA CAMERINO DE 

AZEVEDO - OAB:13314-B, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA NO PRAZO DE 10 DIAS, REQUERER O 

QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37866 Nr: 378-41.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO UTSEY'RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:100945

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36553 Nr: 399-51.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORANILMA JUVENCIO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42459 Nr: 877-88.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35463 Nr: 847-58.2015.811.0110

 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: VBN, PABN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVB, RRVN, NSV, WVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA COMPARECER NESTA SECRETARIA E 

RETIRAR VIA ORIGINAL DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO, EM 10 DIAS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37400 Nr: 48-44.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 Processo: 48-44.2017.811.0110 Código: 37400

Visto.

Decisão->Determinação.

Trata-se de processo criminal em que o Ministério Público ofereceu 

denúncia em face de ANTONIO DONIZETE MENDES, pela prática, em tese, 

do delito previsto no artigo 217-Ado Código Penal.

Após o recebimento da denúncia na data de 02/10/2017 (fls. 47/47-V), o 

denunciado apresentou resposta à acusação, consoante se vê às fls. 

58/59.

E os autos vieram conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

Dispõe o artigo 397 do CPP, que o juiz deverá absolver sumariamente o 

acusado quando verificar:

 (I) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

 (II) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade;

 (III) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou,

 (IV) extinta a punibilidade do agente.

Analisando os autos, entendo inexistirem quaisquer das situações 

evidenciadas no artigo acima referido, dessa forma, necessária maior 

dilação probatória sobre os fatos.

Assim, não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a 

ensejar qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 25 de SETEMBRO de 2018, às 13h30min (horário de 

Cuiabá/MT).

Intimem-se o acusado, seu (sua) patrono (a) e as testemunhas arroladas 

pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra designada 

e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não comparecimento 

acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Notifique-se o Ministério Público.

Campinápolis – MT, 23 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104379 Nr: 2040-33.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIOSCAN TELECOM COMERCIO DE 

COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BENATO - 

OAB:PR 46.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SOARES BRAGA - 

OAB:PR 81378, LETÍCIA VENTURA SOARES ZANUTO - OAB:PR 31733, 

LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - OAB:PR 29663

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 558 de 785



 Vistos.

1. Tendo em vista o teor da certidão da Sra. Distribuidora, oficie-se o Juízo 

Deprecante solicitando a intimação da parte autora para efetuar o 

recolhimento das custas processuais no site do TJMT. Prazo: 30 (trinta) 

dias, sob pena de devolução independente de cumprimento.

2. Aguarde-se o recolhimento das custas e uma vez recolhidas, voltem 

conclusas para designação de audiência.

3. Caso não sejam recolhidas, determino deste já sua devolução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97815 Nr: 2209-54.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA/BANCO VOTORANTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA - 

OAB:12687, EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, JOÃO 

PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:10924/MT, JORGE AUGUSTO B. 

SILVESTRE - OAB:OAB/MT 13977-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, a parte Requerida reúne melhores condições de comprovar 

tais motivos, em detrimento da hipossuficiência da parte autora, razão pela 

qual determino a inversão do ônus da prova, conforme requerido. Há de 

se esclarecer que esta decisão não exime a parte autora de trazer 

indícios de veracidade de suas alegações (art. 373, I do CPC), pois esta 

regra não se confunde com a procedência automática dos pedidos 

formulados pelo autor. 5. Em prol do novo Código de Processo Civil, 

paute-se audiência de conciliação com a Sra. Conciliadora. 6. Intime-se a 

parte requerente, para comparecimento. CITE-SE a parte requerida para 

comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é 

obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência 

injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). 7. Na 

hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou verificada 

a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a 

ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Caso a parte ré 

faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo 

para a contestação será a data do protocolo da manifestação do seu 

desinteresse na audiência de conciliação. 8. Havendo na contestação fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo, intime-se a parte autora para impugnar 

a contestação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 350 c/c art. 186, ambos do 

NCPC). 9. Restando infrutífera a conciliação e vencido o prazo para 

contestação e impugnação, voltem conclusos. 10. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85200 Nr: 214-74.2015.811.0101

 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): VILMAR ESTEVÃO LERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Moleiro Neto - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:OAB/MT 17.596, JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718 OAB/MT, 

JOYCE CARLA M. DE A. HEEMANN - OAB:OAB/MT 8.723, RUI 

HEEMANN JUNIOR - OAB:OAB/MT 10.455-E

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

tendo em vista o contido no ofício n.º 247/2018/PJC/MPMT, impulsiono 

estes autos a fim de abrir vista ao Ministério Público para manifestação, 

ficando o feito suspenso pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em 

conformidade com a decisão judicial anexa, devendo dar prioridade aos 

processos que envolvem a Meta 2 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85090 Nr: 142-87.2015.811.0101

 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): OSCAR GRIGOLETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Moleiro Neto - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILI BERWIG - 

OAB:7160-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

tendo em vista o contido no ofício n.º 247/2018/PJC/MPMT, impulsiono 

estes autos a fim de abrir vista ao Ministério Público para manifestação, 

ficando o feito suspenso pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em 

conformidade com a decisão judicial anexa, devendo dar prioridade aos 

processos que envolvem a Meta 2 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84581 Nr: 1486-40.2014.811.0101

 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: ZB, IB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA ALEXANDRE RAMOS 

GALVAN - OAB:MT/15.044-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Para realização do exame no interditando, nomeio a Dra. LEILA NADINE 

SEGER, médica atuante no município de União do Sul. Intime-se-o por 

mandado, devendo informar ao meirinho a data para realização do exame 

e de posse de tal informação, intime-se pessoalmente a parte autora, 

inclusive por DJE. Consigno que não há necessidade de especialização 

para a presente perícia.

2. No mais, cumpra-se a decisão de Referência 09.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101477 Nr: 637-29.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGdEdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI ALVES FERREIRA - 

OAB:17978/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por derradeiro, não há que se falar em irreversibilidade da medida, 

porquanto caso seja constatada (ao final da demanda) a pertinência da 

cobrança realizada pela reclamada, a inclusão poderá ser refeita às 

custas da parte autora e sem qualquer ônus à requerida (art. 300, § 3°, 

CPC). Melhor e mais prudente que se aguarde uma análise e cognição 

mais aprofundada no decorrer da instrução do presente feito para se 

descobrir se devido ou não. Nestes termos, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pleiteada, determinando que a SUSPENSÃO ou o 

CANCELAMENTO do protesto nº 21581, referente ao débito da CDA nº 

2017220830 no valor de R$ 37.539,48 (trinta e sete mil, quinhentos e trinta 

e nove reais e quarenta e oito centavos). 3. Oficie-se o Cartório de 2º 

ofício desta cidade para dar cumprimento a esta decisão, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas. Estabeleço a pena diária no valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais), no caso de descumprimento da presente ordem (artigo 537, 

do Código de Processo Civil). 4. Cite-se a parte requerida, nos termos do 

art. 306 do NCPC, para contestar em 05 (cinco) dias, indicando-se provas, 

sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pelo requerente caso não seja contestada (art. 307, NCPC). Atente-se a 

parte requerente para o disposto no art. 308 do NCPC. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99771 Nr: 3207-22.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSI MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 Vistos.

1. Primeiramente, até o presente momento a Secretaria não expediu o 

mandado para o Banco Bradesco, conforme determinado na decisão 

constante na Referência 49. Assim, CUMPRA-SE com urgência.

2. Insurge-se a parte Requerida acerca do pagamento dos honorários 

periciais, aduzindo que não é responsável por metade do valor, eis que 

não requereu tal prova. Ocorre que em decisão saneadora proferida em 

audiência realizada em 28.02.2018 este Juízo entendeu pela realização de 

prova pericial e naquela ocasião determinou o rateio dos valores da perícia 

nos termos do artigo 95 do CPC, que preconiza tal rateio quando o juiz 

deferir a prova pericial. Ademais, não houve recurso contra tal decisão, 

estando ela amparada sob a preclusão.

 Diante disso, determino o cumprimento da decisão que determinou o 

depósito de 50% do valor dos honorários periciais, já que a parte autora é 

beneficiária da Justiça Gratuita, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas 

da lei.

3. Efetuado o depósito, cumpra-se a decisão constante na Referência 23 

no tocante à realização da prova pericial.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52782 Nr: 763-60.2010.811.0101

 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): WALTER SALVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

tendo em vista o contido no ofício n.º 247/2018/PJC/MPMT, impulsiono 

estes autos a fim de abrir vista ao Ministério Público para manifestação, 

ficando o feito suspenso pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em 

conformidade com a decisão judicial anexa, devendo dar prioridade aos 

processos que envolvem a Meta 2 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104343 Nr: 2021-27.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SKVPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLO RODRIGO CREPALDI 

LOPES - OAB:SP 191.343, JOSÉ CARLOS JAMMAL - OAB:198.781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - OAB:

 Carta Precatória Cível – Dados da Origem: 1020738.20178.26.0344 - Juízo 

da Comarca de Marília-SP

Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado, designo audiência para 

inquirição das testemunhas para o dia 14 de novembro de 2018, às 14:00 

horas.

Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo 

dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

2. Comunique-se o Juízo Deprecante informando os dados da distribuição 

para futuras comunicações.

3. Intime-se.

4. 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

 (...) Ante o exposto, em acolhimento ao parecer ministerial retro, não há 

outra solução possível diversa do INDEFERIMENTO do pedido de 

revogação da prisão preventiva dos réus SILVAN BRASIL MARTINS e 

CRISTIANE MARTINS. 2. Ciência ao Ministério Público. 3. Abra-se vista à 

Defensoria Pública para apresentar ou ratificar a defesa prévia já 

apresentada em favor da ré Aparecida, considerando que esta manifestou 

necessitar da assistência da Defensoria Pública. 4. Oficie-se o Conselho 

Tutelar do Município de Sinop/MT para informar o atual paradeiro da ré 

Cleodiane Borges Sardinha, no prazo de 05 (cinco) dias. 5. Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85700 Nr: 461-55.2015.811.0101

 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): Nei Amilton Formigoni, BELIRDE PAGNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Moleiro Neto - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

tendo em vista o contido no ofício n.º 247/2018/PJC/MPMT, impulsiono 

estes autos a fim de abrir vista ao Ministério Público para manifestação, 

ficando o feito suspenso pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em 

conformidade com a decisão judicial anexa, devendo dar prioridade aos 

processos que envolvem a Meta 2 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 88000 Nr: 1506-94.2015.811.0101

 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): PAULO MARINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

tendo em vista o contido no ofício n.º 247/2018/PJC/MPMT, impulsiono 

estes autos a fim de abrir vista ao Ministério Público para manifestação, 

ficando o feito suspenso pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em 

conformidade com a decisão judicial anexa, devendo dar prioridade aos 

processos que envolvem a Meta 2 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86468 Nr: 831-34.2015.811.0101

 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): AMAZONIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, ALEX DA VEIGA, VIVIANE DA VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Moleiro Neto - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MACHADO - 
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OAB:11701/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

tendo em vista o contido no ofício n.º 247/2018/PJC/MPMT, impulsiono 

estes autos a fim de abrir vista ao Ministério Público para manifestação, 

ficando o feito suspenso pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em 

conformidade com a decisão judicial anexa, devendo dar prioridade aos 

processos que envolvem a Meta 2 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 87887 Nr: 1450-61.2015.811.0101

 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): IVO WEINCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:OAB/MT 17.596, JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718 OAB/MT, RUI 

HEEMANN JUNIOR - OAB:OAB/MT 10.455-E

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

tendo em vista o contido no ofício n.º 247/2018/PJC/MPMT, impulsiono 

estes autos a fim de abrir vista ao Ministério Público para manifestação, 

ficando o feito suspenso pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em 

conformidade com a decisão judicial anexa, devendo dar prioridade aos 

processos que envolvem a Meta 2 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86465 Nr: 826-12.2015.811.0101

 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): I. L. Zanqui Madeiras - EPP, IVETE 

LAUERMANN ZANQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Moleiro Neto - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane Marques Rodrigues - 

OAB:20653/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

tendo em vista o contido no ofício n.º 247/2018/PJC/MPMT, impulsiono 

estes autos a fim de abrir vista ao Ministério Público para manifestação, 

ficando o feito suspenso pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em 

conformidade com a decisão judicial anexa, devendo dar prioridade aos 

processos que envolvem a Meta 2 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86466 Nr: 827-94.2015.811.0101

 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): Giacoppini Indústria e Comércio de Madeira 

Ltda - EPP, DIEGO RAFAEL GIACOPPINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Moleiro Neto - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

tendo em vista o contido no ofício n.º 247/2018/PJC/MPMT, impulsiono 

estes autos a fim de abrir vista ao Ministério Público para manifestação, 

ficando o feito suspenso pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em 

conformidade com a decisão judicial anexa, devendo dar prioridade aos 

processos que envolvem a Meta 2 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86410 Nr: 790-67.2015.811.0101

 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): IGUAÇU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, Alcides Francisco Goralski, Everson Marcos Strege

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Moleiro Neto - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:OAB/MT 17.596, JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718 OAB/MT, 

JOYCE CARLA M. DE A. HEEMANN - OAB:OAB/MT 8.723, RUI 

HEEMANN JUNIOR - OAB:OAB/MT 10.455-E

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

tendo em vista o contido no ofício n.º 247/2018/PJC/MPMT, impulsiono 

estes autos a fim de abrir vista ao Ministério Público para manifestação, 

ficando o feito suspenso pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em 

conformidade com a decisão judicial anexa, devendo dar prioridade aos 

processos que envolvem a Meta 2 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85870 Nr: 533-42.2015.811.0101

 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): MARIA FILOMENA ANTONIAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Moleiro Neto - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILI BERWIG - 

OAB:7160-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

tendo em vista o contido no ofício n.º 247/2018/PJC/MPMT, impulsiono 

estes autos a fim de abrir vista ao Ministério Público para manifestação, 

ficando o feito suspenso pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em 

conformidade com a decisão judicial anexa, devendo dar prioridade aos 

processos que envolvem a Meta 2 do CNJ.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 74838 Nr: 2344-88.2016.811.0105

 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: EdDC, MFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:20.854 B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc;

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizado por MARTA 

FERREIRA DE OLIVEIRA e EDVALDO DE DEUS COTRIM, ambos 

devidamente qualificados.

O Ministério Público manifestou-se favorável à homologação do acordo no 

que compete a guarda e alimentos relativo aos filhos menor do casal.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Impende frisar que a Emenda Constitucional n. 66, de 13 de julho de 2010, 

alterou o § 6º do artigo 226 da Constituição da República Federativa do 

Brasil, dando-lhe nova redação, suprimindo os requisitos de prévia 

separação judicial por mais de 01 (um) ano ou de comprovada separação 

de fato por mais de 02 (dois) anos.

Nesse passo, analisando os autos, verifica-se que restou demonstrado 

que o pedido inicial satisfaz as exigências do artigo 226, § 6º da 

Constituição Federal.

Nesse sentindo manifestou o representante do Ministério Público Estadual 

que oficiou nos autos.

A cônjuge varoa voltará a utilizar o nome de solteira constante em seu 

documento pessoal que acompanhou a petição inicial.
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Assim, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo auto composição entre 

as partes nada mais resta senão homologá-lo na forma transigida.

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 consensual de MARTA 

FERREIRA DE OLIVEIRA e EDVALDO DE DEUS COTRIM, nos termos do art. 

226, § 6° da Constituição Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do Código Civil.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação, 

encaminhando-o ao respectivo Cartório de Registro Civil, a fim de que 

sejam procedidas as anotações necessárias no assento de casamento 

das partes.

Após as formalidades legais, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

P. I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71368 Nr: 449-92.2016.811.0105

 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: MARIA INEZ BENTO ROSA, BILIN ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.;

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizado por MARIA INEZ 

BENTO ROSA e BILIN ROSA, ambos devidamente qualificados.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Impende frisar que a Emenda Constitucional n. 66, de 13 de julho de 2010, 

alterou o § 6º do artigo 226 da Constituição da República Federativa do 

Brasil, dando-lhe nova redação, suprimindo os requisitos de prévia 

separação judicial por mais de 01 (um) ano ou de comprovada separação 

de fato por mais de 02 (dois) anos.

Nesse passo, analisando os autos, verifica-se que restou demonstrado 

que o pedido inicial satisfaz as exigências do artigo 226, § 6º da 

Constituição Federal.

Nesse sentindo manifestou o representante do Ministério Público Estadual 

que oficiou nos autos.

A cônjuge varoa voltará a utilizar o nome de solteira constante em seu 

documento pessoal que acompanhou a petição inicial.

Assim, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo auto composição entre 

as partes nada mais resta senão homologá-lo na forma transigida.

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 consensual de MARIA 

INEZ BENTO ROSA e BILIN ROSA, nos termos do art. 226, § 6° da 

Constituição Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do Código Civil.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE certidão de honorários para o 

profissional que atuou no feito como dativo e mandado de averbação, 

encaminhando-o ao respectivo Cartório de Registro Civil, a fim de que 

sejam procedidas as anotações necessárias no assento de casamento 

das partes.

Após as formalidades legais, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 32642 Nr: 1235-54.2007.811.0105

 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): Adelson Carpena Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 Ante o exposto, ausentes as hipóteses do art. 382 do CPP, NÃO RECEBO 

os presentes embargos declaratórios, eis que a sentença é hígida e não 

possui obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.CUMPRAM-SE 

todas as determinações constantes na sentença objurgada.Todavia, 

visando coibir a prática de atos processuais despiciendos, determino à 

Secretaria que depois de CERTIFICADO o trânsito em julgado da sentença, 

EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor do advogado dativo, os quais 

arbitro em 10 URHs.No mais, CUMPRA-SE as determinações constantes 

das sentenças.INTIMEM-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63220 Nr: 621-39.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valquirio da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 Vistos etc. I. REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

25 de agosto de 2018, às 14h00min. II. REQUISITE-SE o recuperando. III. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. IV. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40902 Nr: 479-06.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Vistos etc. I. Considerando o teor de certidão retro, APLICO ao caso em 

voga o art. 367 do Código de Processo Penal, prosseguindo esse 

processo sem a presença do réu. Assim sendo, dou por encerrada a 

instrução. II. DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para alegações 

finais, por escrito. III. CUMPRA-SE expedindo o necessário. IV. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67879 Nr: 754-13.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Antônio Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANA POLTRONIERI - 

OAB:24.475/MT

 Vistos;

 Trata-se do executivo de pena do custodiado Nelson Antônio Rodrigues.

Às fls. 337 consta o cálculo de liquidação de pena, dando conta de que 

orecuperando atingirá o requisito objetivo para progressão de regime, em 

17/01/2019, e para o livramento condicional, em 11/12/2020.

Isso posto, considerando que a Defesa e o Ministério Público tomaram 

ciência do cálculo de pena, tendo pugnado pela homologação (fls. 341 e 

fls. 344), HOMOLOGO-O.

REMETAM-SE cópias ao custodiado e à Unidade Penitenciária, a fim de que 

sirva de atestado anual de pena a cumprir.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a máxima urgência, tendo em 

vista que o presente feito tramita com a urgência “réu preso”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61525 Nr: 594-90.2012.811.0105

 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: Terezinha Oliveira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

CPC, e julgo IMPROCEDENTE o pedido. Condeno a autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os 

quais fixo no mínimo legal, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe. P.R.I.C

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63018 Nr: 416-10.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermes Joao dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos etc. I. REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

23 de janeiro de 2019, às 17h00min, ocasião em que se interrogará o réu. 

II. CUMPRA-SE expedindo o necessário. III. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61557 Nr: 626-95.2012.811.0105

 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: Terezinha Oliveira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

CPC, e julgo IMPROCEDENTE o pedido. Condeno a autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os 

quais fixo no mínimo legal, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe. P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90155 Nr: 2921-95.2018.811.0105

 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: ODAIR SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ALEXSANDRO 

DURAN CHELA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - OAB:7682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

vindicada.Encaminhem-se os autos ao conciliador para que designe 

audiência de conciliação.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. 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 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 este Magistrado 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).Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89296 Nr: 2417-89.2018.811.0105

 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: SÃO JOSÉ MADEIRAS EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE 

FREITAS PEREIRA - OAB:3046/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

DETERMINANDO à requerida que: I – se abstenha, até decisão ulterior do 

Juízo, de cobrar os valores discutidos nestes autos; II - retome o 

fornecimento do serviço à unidade consumidora do requerente; e III – 

exclusão dos apontamentos negativos realizados em razão dos débitos 

combatidos no processo sub oculis.Encaminhem-se os autos ao 

conciliador para que designe audiência de conciliação.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. 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 este 

Magistrado 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).Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67024 Nr: 239-75.2015.811.0105

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Assim, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, diante 

da manifesta PERDA DO OBJETO, com fulcro no artigo 485, VIII do Código 

de Processo Civil.SEM CUSTAS.CIÊNCIA ao Ministério Público e a 

Defensoria Pública Estadual.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com 

as baixas e anotações de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 85576 Nr: 121-94.2018.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Quirino Roncaglia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW 

MERRILL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para: I - emendar a inicial com o fito de juntar a 

sentença que se pretende a liquidação nos presentes autos, II - juntar 

declaração de hipossuficiência, documento imprescindível para apreciar o 

pedido de gratuidade.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89264 Nr: 2403-08.2018.811.0105

 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: ADEJANY SILVA PREIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO, Energisa Mato 

Grosso - Distribuidora de Energia (Colniza)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:5948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de tutela cautelar de urgência, razão 

pela qual determino que a parte requerida se abstenha de incluir o nome 

da requerente nos cadastros de proteção ao crédito, EXCLUSIVAMENTE 

com relação aos débitos discutidos nesses autos.Encaminhem-se os 

autos ao conciliador para que designe audiência de conciliação.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. 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 este Magistrado 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).Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89240 Nr: 2399-68.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AC, TTCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de alimentos.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 

1º, § 2º, da Lei n. 5.478/68.

Este processo, por seu objeto, deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, inciso II, do Código de Processo Civil, em 

razão do que a Secretaria deverá agir com as cautelas necessárias.

No que tange à análise do pedido de alimentos provisórios, ante a 

ausência de maiores elementos comprovando a capacidade contributiva 

da parte requerida, fixo-os, liminarmente, em 50% do salário mínimo, 

corrigidos monetariamente, que deverão ser pagos à parte autora, devidos 

a partir da intimação, até o dia 10 (dez) de cada mês.

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 

conciliador, para que designe audiência de conciliação/mediação.

Após, CITE-SE a parte requerida para que compareça à solenidade 

supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado, a ser 

realizada pelo Conciliador/Mediador, devendo a parte ser citada com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência.

ADVIRTA-SE a parte requerida que deverá apresentar, POR MEIO DE 

ADVOGADO, contestação na PRÓPRIA audiência de conciliação – art. 5º, 

§ 1º, da Lei n. 5.478/68.

Designada a audiência, INTIME-SE a parte autora na pessoa do seu 

advogado, nos termos do §3º, do 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.

Registre-se que no ato da intimação deverá o sr. Oficial de Justiça 

encaminhar a parte que declarar que não possui condições econômicas 

para custear advogado à Defensoria Pública ou ao fórum para nomeação 

de defensor dativo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89306 Nr: 2422-14.2018.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. V. VOTRI & CIA LTDA, LIANARA MIRANDA 

VOTRI, JOÃO VILMAR VOTRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT - 

OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 CITEM-SE as partes executadas para, no prazo de (05) dias, pagarem, a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 

6.830/80.

Caso as partes executadas não paguem a dívida, nem nomeie bens à 

penhora, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do débito, procedendo-se desde logo a avaliação.

As partes executadas poderão oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo, nos 

moldes do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal;

Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34118 Nr: 401-17.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Hermenegildo Marques Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Moreira Pereira - 

OAB:9405/MT, Henrique Cristóvão de Assis - OAB:16.738

 Impulsiono os autos, nos termos da legislação em vigor, com o objetivo de 

intimar a parte Requerida, na pessoa de seu Advogado, para apresentar 

alegações finais, no prazo legal, nos termos da decisão de folhas 456.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64481 Nr: 1890-16.2013.811.0105

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Antônio Ferreira Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

 INTIME-SE a parte requerente para que se manifeste quanto à cota 

Ministerial de fls. 19/21.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65432 Nr: 407-95.2015.811.0099

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTMAR WALMOR LOHMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 (...) Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido principal deduzido 

nos embargos, HOMOLOGANDO-SE os cálculos apresentados pelo 

embargante nos seguintes termos: R$46.365,27 , EXTINGUINDO-SE O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

CONDENA-SE o embargado ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC). Não 

obstante, como se concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.No mais, à 

SECRETARIA:1.JUNTAR cópia desta sentença nos autos n° 

1993-22.2005.811.0099 – Código 26660 (apenso);2.Desnecessária a 

intimação das partes, já que concordam com os termos;3.Por 

isso:a.EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, 

conforme for, atentando-se ao valor indicado;4.Após, arquivar com as 

baixas e anotações de estilo.Intimar.Cumprir.Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 16 de agosto de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33889 Nr: 313-26.2010.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

resposta à Impugnação de ref. 6.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60451 Nr: 189-72.2012.811.0099

 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: MPDEDMG, LPDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIMAR PIRES DE BARROS, Cpf: 

91893283100, Rg: 320859-1, Filiação: José Pires de Barros, data de 

nascimento: 22/01/1963, brasileiro(a), natural de Itumbiara-GO, 

divorciado(a), conselheira tutelar. 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. INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE PARA QUE TOME 

CIÊNCIA DA SENTENÇA ABAIXO TRANSCRITA..

Sentença: Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGA-SE E 

DECLARA-SE EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, para que 

produza seus regulares e jurídicos efeitos.Sem custas e despesas 

processuais, em atenção ao disposto no artigo 26 da Lei nº. 6.830/80.IV 

DISPOSIÇÕES FINAISNomeado como Defensor, fixam-se como honorários 

advocatícios ao advogado JOSÉ VITOR PEREIRA DE CASTRO, OAB/MT 

OAB 11.259-A/MT, o valor de 01 URH (consoante Tabela de Honorários da 

OAB, levando-se em conta os atos praticados, a teor do art. 303 da 

CNGC), o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a 

presente como certidão para cobrança de honorários (devidamente 

selada).Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias e as anotações de 

praxe.Intimar.Cumprir.Cotriguaçu/MT, 02 de março de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 16 de agosto de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78216 Nr: 4250-97.2017.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEANIO CARDOSO COSTA, GLEANIO 

CARDOSO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

quanto a certidão de ref. 43 requerendo o que entender de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76659 Nr: 3283-52.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIFI FERNANDO SANTOS 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): ALIFI FERNANDO SANTOS DA SILVA, 

Cpf: 04059416177, Rg: 2280794-2, Filiação: Gilmar Ramos da Silva e Izabel 

Rodrigues da Silva, data de nascimento: 19/09/1993, brasileiro(a), 

solteiro(a), desempregado. 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: art. 121, § 2°, I e IV, do Código Penal

Despacho: Ante o exposto, RECEBE-SE A DENÚNCIA quanto a ALIFI 

FERNANDO SANTOS DA SILVA, imputando a prática de conduta tipificada 

como infração penal pelo art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal.Após 

procura do endereço do acusado via INFOJUD, não houve encontro de 

endereço distinto do já indicado no processo. Por este motivo, passa-se à 

fase da citação por edital.Apenas para explicitar e resolver questão 

processual, qual seja, o local de publicação do edital, entende-se que a 

afixação de edital no “átrio do fórum” e “publicação na imprensa escrita, 

onde houver” (art. 365, p. único, do CPP) não garante a devida publicidade 

ao ato. Assim, além de afixação no “átrio”, também se dará a publicação 

via DJe.Por isso, à SECRETARIA para:1.INSERIR o mandado de prisão no 

BNMP 2.0, se isso ainda não foi feito;2.CITAR, por Edital, o acusado para 

apresentar resposta à acusação, pelo prazo de quinze dias (art. 361 do 

CPP), observando-se o art. 365 do CPP, indicando-se expressamente, nos 

termos do artigo 396-A do CPP, a possibilidade de alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, bem como oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas; OBS.: o Edital 

também deverá ser divulgado no DJe.3.NÃO APRESENTANDO resposta, 
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ao Ministério Público para manifestação (art. 366 do CPP);4.COM 

RESPOSTA, ao Ministério Público para fins do art. 409 do CPP;5.Quanto 

aos possíveis requerimentos acerca de documentos relacionados aos 

antecedentes, indeferem-se, tendo em vista a não indicação da 

impossibilidade de fazê-lo, conforme os arts. 1688 e 1373, II, ambos da 

CNGC;6.Quanto aos demais requerimentos, deferem-se, devendo a 

Secretaria providenciar;7.Após, conclusos;8.Anotar no sistema 

processual informatizado o prazo provável para a prescrição. a.DATA: 

17/04/2038.Ciência ao Ministério Público.Cumprir, servindo o presente 

como MANDADO/PRECATÓRIA.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pietro Alan Custodio de 

Oliveira, digitei.

Cotriguaçu, 16 de agosto de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 72863 Nr: 667-07.2017.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M X M DUTRA ME, MICHELLE XAVIER 

MARCANTE DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de Petição denominada “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM 

PEDIDO DE LIMINAR” ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI 

UNIVALES contra MXM DUTRA ME e sua avalista MICHELLE XAVIER 

MARCANTE DUTRA, todos devidamente qualificados nos autos.

Durante o trâmite processual, as partes fizeram acordo de ref. 21.

Por isso é que se requer a homologação do acordo.

Vieram os autos conclusos.

 II FUNDAMENTAÇÃO

 Verifica-se que a requerente e as requeridas realizaram acordo, 

trazendo-se documentos que confirmam as alegações das partes.

Por conta disso, a homologação é consequência natural e correta.

III DISPOSITIVO

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, JULGANDO-SE O PROCESSO EXTINTO COM 

ANÁLISE DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.

Sem condenação ao pagamento das custas remanescentes (art. 90, §3º, 

do CPC).

 IV DISPOSIÇÕES FINAIS

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes.

Transitado em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com 

as cautelas de praxe.

Publicar. Intimar.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 16 de agosto de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74384 Nr: 1707-24.2017.811.0099

 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: ALTAIR NODARI, WALTER ANTONIO NODARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BASSO - OAB:12739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de petição denominada “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE 

C/C MEDIDA LIMINAR” ajuizada por ALTAIR NODARI e WALTER ANTÔNIO 

NODARI contra ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Em petição de ref. 39, a parte-autora manifestou-se pela desistência da 

ação.

É, ao que parece, o necessário a ser destacado.

II FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, verifica-se que a parte-autora manifestou-se pela desistência 

do feito.

Desta forma, diante do requerimento formulado, a extinção do processo é 

medida que se impõe.

Outrossim, postula o art. 485, inciso VIII, do CPC, pela não resolução do 

mérito quando se homologar a desistência da ação, hipótese que se 

coaduna ao caso em tela.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das despesas (que incluem as 

custas – art. 84 do CPC) remanescentes, se houver, nos termos do artigo 

90 do CPC.

IV DISPOSIÇÕES FINAIS

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos, com 

as baixas necessárias e anotações de praxe.

Publicar. Intimar. Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 16 de agosto de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74436 Nr: 1754-95.2017.811.0099

 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: RAIMUNDO MANSKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO E MEIO AMBIENTE 

DE MATO GROSSO-SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:65152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

 Trata-se de petição denominada “AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE 

INFRAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” ajuizada por 

RAIMUNDO MANSKE contra SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

DE MATO GROSSO- SEMA/MT, devidamente qualificados nos autos.

 A requerida, devidamente citada, não apresentou resposta.

À fl. 260/261 a parte-autora pugnou pela desistência da “ação”, posto que 

a presente ação se refere à anulação da multa da SEMA, a qual já foi 

devidamente quitada.

Em manifestação, a requerida concordou com o pleito da parte-autora.

É, ao que parece, o necessário a ser destacado.

II FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, verifica-se que a parte-autora manifestou-se pela desistência 

do feito.

Desta forma, diante do requerimento formulado, a extinção do processo é 

medida que se impõe.

Outrossim, postula o art. 485, inciso VIII, do CPC, pela não resolução do 

mérito quando se homologar a desistência da ação, hipótese que se 

coaduna ao caso em tela.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das despesas processuais 

(que incluem as custas – art. 84 do CPC) remanescentes, se houver.

 IV DISPOSIÇÕES FINAIS
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Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos, com 

as baixas necessárias e anotações de praxe.

Publicar. Intimar.

 Cotriguaçu/MT, 16 de agosto de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82352 Nr: 2545-30.2018.811.0099

 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: VLDA, IE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15745

 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, JULGANDO-SE O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.DEFERIDA a gratuidade 

“da justiça”, embora compita aos autores o pagamento das custas, 

suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 5 anos (art. 98, §3º, do CPC).IV 

DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as 

partes;2.CIENTIFICAR o Ministério Público. Transitada em julgado, se nada 

for requerido, arquivem-se os autos.Publicar. Intimar. Cumprir.Serve o 

presente como MANDADO/PRECATÓRIA.Cotriguaçu/MT, 16 de agosto de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62691 Nr: 1049-39.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO ROECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT, GEORGIA PINTO DIAS LEITE - OAB:MT 10298

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição da 

pretensão punitiva retroativa, quanto a FABIANO ROECKER, o que se faz, 

dentre outros, com fundamento nos arts. 107, IV e 109, ambos do Código 

Penal. Sem custas e condenação em despesas.Assim, à SECRETARIA 

para:1.Intimar a Defesa (pessoalmente, se Defensor nomeado); 2.Dar 

ciência ao Ministério Público;3.Transitada em julgado, o que deve ser 

certificado, arquivar com as baixas e anotações necessárias.Publicar. 

Intimar. Cotriguaçu/MT, 17 de agosto de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62167 Nr: 568-76.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDINHO CROZETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição da 

pretensão punitiva retroativa, quanto a BERNARDINHO CROZETTA, o que 

se faz, dentre outros, com fundamento nos arts. 107, IV e 109, ambos do 

Código Penal. Sem custas e condenação em despesas.Assim, à 

SECRETARIA para:1.MANTER OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS, INCLUSIVE COM A UTILIZAÇÃO DA FIANÇA 

PARA PAGAMENTO (arts. 336 e 337, ambos do CPP);2.Intimar a Defesa 

(pessoalmente, se Defensor nomeado); 3.Dar ciência ao Ministério 

Público;4.Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquivar com 

as baixas e anotações necessárias.Publicar. Intimar. Cotriguaçu/MT, 17 de 

agosto de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77818 Nr: 4007-56.2017.811.0099

 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: MBDA, ACC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar o advogado da parte autora para que se 

manifeste quanto a determinação de ref: 4.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34345 Nr: 764-51.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jose carlos cruz - 

OAB:17914/B

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o denunciado para requerimentos.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 56472 Nr: 1705-21.2018.811.0034

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orozino Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aramitan Faria Cassiano 

Jorge de Carvalho - OAB:18.850, Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792, 

SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 3. ANTE O EXPOSTO, em consonância com o parecer Ministerial, 

CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do indiciado OROZINO PEREIRA 

DOS SANTOS, qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos 

termos do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal.Por fim, registro, 

que muito embora o disposto no 1º da Resolução nº 213 do Conselho 

Nacional de Justiça, esclareço que este magistrado que subscreve, é 

titular da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT e responde 

cumulativamente por esta Comarca até a remoção de um magistrado 

titular.Além do mais, o Promotor de Justiça desta Comarca informou por 

meio do Ofício 362/2018/MPE a sua ausência desta Comarca nos dias 16 e 

17 de agosto de 2018.4. Por esses motivos, designo a audiência de 

custódia para o dia 20 de agosto de 2018 às 16h, a ser realizada na sala 

de audiência do Fórum da Comarca de JUSCIMEIRA/MT, e de termino que 

REQUISITE-SE a condução e apresentação do preso para o ato designado, 

fazendo a comunicação com a presteza necessária para evitar o 

adiamento do ato, sob o argumento de falta de tempo para o atendimento - 

CNGC, artigo 1.388 e ss.Serve a decisão como mandado de prisão 

preventiva em desfavor do indiciado.Ciência ao MPE e à defesa.Intime-se. 

Cumpra-se.Dom Aquino – MT, 16 de agosto de 2018.Alcindo Peres da 

RosaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 7266 Nr: 415-88.2006.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LATICÍNIOS DOM AQUINO INDUSTRIA E COMÉRCIO 
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LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pedro Taques Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Carvalho - 

OAB:1792-A/MT

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, para que tomem ciência do deferimento da penhora no 

rosto dos autos neste processo, pela decisão de fl.78 no processo 

1199-84.2014.811.0034 Código: 7266, no valor de R$ 5.464,17 (cinco mil e 

quatrocentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos), conforme 

certificado na fl.459.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84022 Nr: 1135-52.2018.811.0093

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDS, EFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Cordoba Fruto - 

OAB:21.244 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Tendo em vista a Cota Ministerial de fls. 18 em que pese constar o código 

dos presentes autos, analisando detidamente a Cota as partes não 

pertencem a estes autos, sendo assim DETERMINO o desentranhamento 

da Cota com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público para 

manifestação, bem como, se for o caso juntar a presente Cota nos autos 

corretos.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76246 Nr: 282-14.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS LEONARDO ALVES DA SILVA, 

EDLEUZA ALVES, RAFAEL GEOMAR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o contido na petição de fls. 39/39v, PROCEDA-SE o 

levantamento dos valores bloqueados às fls. 35/37, em favor da parte 

exequente, observando os dados bancários informados no referido 

pedido.

Depois de cumprida a vertente deliberação, volte-me os autos conclusos 

para análise dos demais pedidos constantes na petição de fls. 35/37.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76632 Nr: 465-82.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGS MOTOS LTDA - ME, FERNANDO 

GONÇALVES DA SILVA, ZENEIDE MARQUES LEAL QUADRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, INDEFIRO o pedido constante às fls. 

35/36, eis que é ônus da parte exequente providenciar a referida 

diligência.

 Desse modo, DETERMINO a intimação da parte exequente, a fim de que se 

manifeste quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o 

necessário para o deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso 

VI, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75014 Nr: 957-11.2015.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S.A - CREDITO FINANCIAMENTOE INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA T. P. DE O. 

MATOS - OAB:MT/16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, proposta por OMNI S.A. – 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face de ELIANE GARCIA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

A exordial (fls. 04/05) veio instruída dos documentos de fls. 06/17, sendo 

deferida liminarmente a busca e apreensão às fls. 18/19, sendo que ate o 

presente momento ainda não foi cumprida esta decisão, apesar de 

expedido mandado de busca e apreensão, conforme certidão do oficial de 

justiça de fls. 23.

 Requerente peticionou às fls. 28, informando o desinteresse no 

prosseguimento da presente ação, visto que a requerida efetuou o 

pagamento dos débitos com a autora.

Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido de desistência formulado pela parte exequente merece 

acolhimento, porquanto é lícito a esta, a qualquer momento, desistir do 

processo antes de formada a triangularização processual.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, visto que não há nos autos comprovação de 

acordo realizado entre a requerente e a requerida.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83273 Nr: 661-81.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BATISTA QUINÁLIA-ME, MARIA 

BATISTA QUINALIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

De início, RECEBO a petição inicial em todos os seus termos, eis que 

preenchido os requisitos legais.

 Outrossim, ante o teor da petição de fls. 11, e documentos (fls. 12/20), 

DETERMINO a intimação da parte exequente, a fim de que se manifeste no 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 30511 Nr: 127-31.2004.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA TIBOLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S. A., ETE - ENGENHARIA 

DE TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE S/A, JOSÉ ALVES PEREIRA, 

ILZA ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MACCIL - 

OAB:MT-6.711, Alexandre Miranda Lima - OAB:13241-A/MT, Camila 

Ferreira do Nascimento - OAB:18780, DEISI VIEIRA FERREIRA - 

OAB:MT/10.071-B, FERNANDA MONTEIRO DA SILVA - OAB:MT-6.740, 

JACKSON MÁRIO DE SOZA - OAB:MT-4.635, Marcos de Moura Horta 

- OAB:OAB/MT 9.811-B, MARIA JOSÉ LEITE CARAMMES - 

OAB:MT-2.369, MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3584-MT, NELSON JOSÉ 

GASPARELO - OAB:MT-2.963, RAPHAEL ANDRÉ PELLEGRINO DE 

CARVALHO ANTONINI - OAB:RJ-97.776

 Vistos em correição.

 Apenas para situar, o caso dos autos trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por SILVIA TIBOLLA, em 

face de BRASIL TELECOM S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

 Instado à manifestar-se, a parte requerida ofereceu contestação, 

oportunidade em que denunciou a lide a empresa ETE – ENTENHARIA DE 

TELECOMUNCAÇÕES E ELETRICIDADE S/A, bem como o Sr. JOSÉ ALVES 

PEREIRA, e ILZA ALVES PEREIRA, pelos motivos e fundamentos 

elencados na referida defesa.

 Desse modo, pela decisão de fls. 62, admitiu-se a denunciação e, 

determinou-se a citação dos denunciados.

Sentença prolatada às fls. 296/308, sendo o feito julgado totalmente 

improcedente, bem como condenando a autora no pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios fixados 

em 10% sobre o valor atribuído à causa, todavia, por ser beneficiária da 

assistência judiciária, ficando, por ora isenta do pagamento, nos termos da 

Lei nº 1.060/90.

Embargos de Declaração ofertados pela ETE Engenharia de 

Telecomunicações e Eletricidade S/A apontando omissão na sentença 

prolatada, eis que, embora tenha julgado totalmente improcedente o pedido 

inicial, deixou de pronunciar-se quanto a denunciação a lide oferecida pela 

Brasil Telecom S/A em face da ora embargante (fls. 325/326).

Assim, foi julgado também improcedente a denunciação da lide em relação 

à empresa ETE Engenharia de Telecomunicações e Eletricidade S/A, em 

decisão de fls. 350/351.

 Às fls. 314/319, a autora apresentou recurso de apelação, o qual foi 

devidamente provido, conforme teor do acórdão de fls. 408.

Desse modo, a parte autora juntou pedido de cumprimento de sentença às 

fls. 511/512.

Entre um ato e outro, o cumprimento de sentença foi sentenciado, ante o 

adimplemento integral da dívida (fls. 558/558v).

Embargos de declaração de fls. 559/559v acolhido (fls. 563/564).

Embargos de declaração de fls. 560/561 conhecido, contudo recebidos 

como reiteração do cumprimento de sentença, sendo procedido o bloqueio 

de valores (fls. 563/564).

Executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença às fls. 

570/575v.

Ante o exposto, DETERMINO a intimação da parte exequente, a fim de que 

se manifeste quanto a petição juntada às fls. 570/575v.

Somente após, volte-me os autos conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70832 Nr: 180-94.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Cidade Alta Ltda-ME, MARIA 

APARECIDA GALINDO POSSERA, JUAREZ ANTÔNIO POSSERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Analisando os autos, denota-se que os executados foram citados por 

edital, deixando transcorrer o prazo in albis, sem qualquer manifestação 

no presente feito. Desse modo, em respeito aos princípios da ampla 

defesa e contraditório, é de rigor que lhe seja nomeado curador especial.

Destarte, nomeio Dr. Juliano Berticelli, regularmente inscrito no cadastro de 

advogados dativos desta comarca conforme edital n.º 03/1012/DF, o qual 

deverá ser cientificado desta decisão.

Intime-se o defensor constituído de seu múnus, cientificando-a das 

obrigações e restrições constantes dos itens 1.12.5, 1.12.6 e 1.12.6.1 da 

CNGCJ/MT.

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79451 Nr: 808-44.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEITE FILHO & CIA LTDA, JANDIRA ZANOL, 

ANDREIA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor da petição de fls. 20, consoante disposto no art. 91, do 

CPC/2015, “As despesas dos atos processuais praticados a requerimento 

da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão 

pagas ao final pelo vencido”.

Desse modo, expeça-se o necessário para a citação dos executados, nos 

termos da decisão de fls. 09/09v, independentemente do recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de justiça, observando os endereços fornecidos 

às fls. 20.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75710 Nr: 8-50.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FRANCISCA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte exequente pugnou 

às fls. 15 pela citação editalícia da parte executada, assim recebo a 

petição e determino a citação por edital, com prazo de 30 dias, que deverá 

ser publicado uma só vez no órgão oficial, OBSERVANDO-SE os termos 

do artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal.

Transcorrido o prazo in albis, sem qualquer manifestação no feito, em 

respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, é de rigor que lhe 

seja nomeado curador especial.

Destarte, desde já nomeio Dr. Juliano Berticelli, regularmente inscrito no 

cadastro de advogados dativos desta comarca conforme edital n.º 

03/1012/DF, o qual deverá ser cientificado desta decisão.

 Intime-se o defensor constituído de seu múnus, cientificando-a das 

obrigações e restrições constantes dos itens da CNGCJ/MT.

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84005 Nr: 1123-38.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D.P. DE REZENDE & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBL ALIMENTOS S/N

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO LUIS TIMIDATI - 
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OAB:13.528 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Cordoba Fruto - 

OAB:21.244 MT

 Vistos em Correição.

DEFIRO o prazo de 05 dias para juntada do referido comprovante.

Após, junte-se referida petição nos autos.

No mais, diante da certidão do Sr. Oficial de Justiça, não sendo localizadas 

as testemunhas, devolvam-se os autos, com nossas homenagens.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83472 Nr: 788-19.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MARQUES CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MARINHO MENDES - 

OAB:286.959

 Vistos em Correição.

Diante impossibilidade de localização da testemunha, devolvam-se os 

autos ao Juízo Deprecante, com nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83177 Nr: 609-85.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Konzen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Cordoba Fruto - 

OAB:21.244 MT

 Vistos em Correição.

Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada de substabelecimento.

 Após, devolvam aos autos Juízo Deprecante.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81303 Nr: 1962-97.2017.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DA SILVA RODRIGUES, JOZAEL 

JORGE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JACOB FERREIRA 

CALDAS - OAB:MT 9.845

 Vistos em correição,

Diante da realização do ato, devolvam-se a CP a Juízo Deprecante.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79741 Nr: 1034-49.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Rosane Cristianetti 

Ferreira Romani - OAB:13.117

 Vistos em Correição.

Inicialmente defiro o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada de 

Procuração.

Realizada audiência de conciliação nesta data, restou acordado o acima 

mencionado.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado pelas partes, 

e, com supedâneo no Art. 487, III, do NCPC, julgo EXTINTO O PROCESSO, 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO, constituindo para todos os efeitos o título 

executivo judicial. Concito a parte requerida a bem e fielmente cumprir o 

avençado.

Após o transito em julgado, aguarde-se o cumprimento do acordo ora 

homologado, com vistas ao Ministério Público.

Com retorno dos autos, arquive-se observando as cautelas e anotações 

de estilo, cientes as partes de que, havendo inadimplemento, poderão 

requerer o desarquivamento e postular a execução nos mesmos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72082 Nr: 283-67.2014.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEADS, ADSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT, MARCOS ROGERIO MENDES - OAB:16.057, WALTER 

DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Vistos em Correição.

Inicialmente determino o IMEDIATO DESENTRANHAMENTO das fls. 

249/250, as quais deverão ser juntadas nos autos corretos.

O réu Alexandre da Silva Barbosa se manifestou informando que não 

possui interesse em recorrer da Sentença (fls. 267).

Diante da tempestividade certificado às fls. 270, Recebo o Recurso de 

Apelação interposto pela Defesa de Edir Elson Alves da Silva.

 Intime-se a Defesa para, no prazo legal, apresentar suas razões 

recursais e após, o Parquet.

 Estando o feito em ordem, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, para apreciação dos recursos 

interpostos, com as nossas homenagens.

Antes da remessa ao Tribunal, Observe-se o disposto nos artigos da 

CNGC.

Passo a análise do pedido de restituição:

O Código de Processo Penal trata da restituição das coisas apreendidas 

em seu artigo 118.

“Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas 

apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao 

processo”.

O Ministério Público fundamentou seu parecer pelo indeferimento (fls. 253 

– 271).

Segue entendimentos jurisprudenciais:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DE DECISÃO QUE INDEFERE 

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA EM DINHEIRO APREENDIDA. NÃO 

COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. O CONJUNTO PROBATÓRIO 

INDICA QUE O NUMERÁRIO APREENDIDO CONSTITUI PROVEITO AUFERIDO 

PELA PRÁTICA DE FATO CRIMINOSO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO art. 

91, II, “b”, do CP c/c o art. 122 do CPP. I – o direito ressalvado pelo 

dispositivo constante do art. 91, II, “b”, do CP deve ser comprovado de 

forma induvidosa como condição para o deferimento do pedido de 

restituição, por termo nos autos, consoante o disposto no art. 120 do CPP. 

II – Nenhum dos documentos trazidos aos autos, pelo Requerente, 

comprova que a quantia em dinheiro apreendida na residência de Tereza 

Dantas Baptista seja oriunda de alugueres recebidos por ele em nome de 

Luiz Alberto Telles Ferreira, pois conquanto alegue ser o responsável pelo 

recebimento de tais alugueres, não traz aos autos qualquer procuração 

que lhe confira tal poder, cumprindo salientar que os recibos de fls. 67,68 

e 87 não se prestam a comprová-lo, eis que a assinatura neles aposta não 

é a do Requerente e sim do próprio locatário, o que indica ter este 

recebido pessoalmente os valores dos alugueres apontados. III - Por outro 

lado, a denúncia contida na Ação Penal nº 2002.51.01.510920-9 aponta 

para o fato de que o numerário apreendido constitui proveito auferido pela 

prática de fato criminoso, consistente na arrecadação fraudulenta de 

recursos financeiros, decorrentes da concessão irregular de benefícios 

previdenciários, que gerava rendimentos ilícitos para os integrantes de 

uma quadrilha composta por servidores do INSS, dentre os quais Tereza 

Dantas Baptista, que detinha a posse imediata da quantia apreendida. IV - 

A extinção da punibilidade de Tereza Dantas Baptista, em razão de sua 

morte, não inviabiliza o perdimento da quantia apreendida, eis que a ação 

penal continua para os demais denunciados, inclusive já havendo 

sentença condenatória em relação a alguns deles. V – Recurso 

desprovido (TRF-2 - ACR: 3531 RJ 2002.51.01.510920-9, Relator: 

Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 

04/11/2008, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU 
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- Data:11/11/2008 - Página::39).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. 

VEÍCULO. QUANTIA EM DINHEIRO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ORIGEM 

LÍCITA NÃO COMPROVADA. PROPRIEDADE NÃO SUFICIENTEMENTE 

DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM RECORRIDO. APELAÇÃO 

DESPROVIDA.. 1. Na forma dos arts. 119 e 120, do Código de Processo 

Penal; e 91, II, b, do Código Penal, é de se entender que se constituem em 

pressupostos para o deferimento do pedido de restituição de bens e 

valores apreendidos a inequívoca comprovação da licitude de sua 

aquisição, bem como de sua propriedade. 2. No caso em comento, não 

merece ser reformado o r. decisum apelado, tendo em vista que, como 

ponderou o MM. Juízo Federal a quo, "(...) o Requerente não comprovou a 

origem lícita, tanto do veículo quando do numerário apreendido, sendo a 

origem lícita pressuposto indispensável à concessão de qualquer pedido 

de restituição" (fl. 15). 3. Não bastasse apenas isso, tem-se que o ora 

apelante não obteve demonstrar in casu a propriedade do veículo cuja 

restituição se requereu, devendo ser observado, na hipótese, que a 

documentação de fls. 08/09 não é suficiente para tanto, pois nela não se 

divisa a necessária fé pública. 4. Decisum mantido. 5. Apelação criminal 

desprovida. (TRF-1 - ACR: 6633 MT 0006633-11.2009.4.01.3601, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, Data 

de Julgamento: 15/02/2011, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 

p.379 de 11/03/2011)

É impossível a devolução de bens quando interessarem ao processo e 

existir dúvida quanto ao direito do reclamante. Inteligência dos artigos 118 

e 120 do Código de Processo Penal. (TJ-RR - ACr: 0000150010189, 

Relator: Des. MAURO CAMPELLO, Data de Publicação: DJe 01/09/2015)

Dessa forma, entendo assistir razão o Parquet à medida que os réus não 

trouxeram aos autos, documentos suficientes para comprovarem que o 

bem apreendido, bem como o montante em dinheiro foi adquirido de forma 

lícita.

Por estas razões, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO, o 

pedido de restituição formulado pelos Réus.

Nos termos do art. 63, §1º da Lei 11.343/06, determino o perdimento em 

favor da União dos valores apreendidos, e após o trânsito em julgado, 

deverá ser realizada a transferência em favor do SENAD, conforme art. 

1491 da CNGC.

Com relação aos demais objetos apreendidos, os que não foram 

entregues às partes, declaro o confisco destes, realizando-se o leilão do 

objeto e, não havendo pretendentes, deverá ser doado e, inexistindo 

interessados, deverá ser destruído.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76782 Nr: 544-61.2016.811.0093

 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: LUCÍOLA ROMANO DA SILVA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÚVIO MICHEL MEDEIROS, DORLEI 

RODRIGUES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline manfrin Benatti - 

OAB:12.802, VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933

 Vistos em correição,

Diante do erro material de certidão de folhas 192, no tocante à totalidade 

da área reintegrada à autora, NOTIFIQUE-SE Sra. Oficiala de Justiça para 

que corrija referida certidão, indicando a correta área reintegrada.

Com relação aos Embargos de Declaração opostos pelo requerido Dorlei, 

vislumbra-se a ocorrência de contradição, uma vez que o Juízo ao 

reconhecer que cabia razão à parte autora quando esta se manifestou 

acerca da intempestividade da contestação, posteriormente, declarou 

como intempestiva a petição de produção de provas.

Assim, conheço dos referidos embargos, dando-lhe provimento para 

declarar como intempestiva a contestação de fls. 100/115.

Porém, cabe salientar que o reconhecimento da Revelia do requerido 

Dorlei, não produz efeitos, diante da apresentação de contestação pelo 

requerido Flúvio. Da mesma forma, o requerimento de produção de provas 

pode ser realizado pelo requerido revel, conforme previsão do CPC.

Desta forma, acolho o pedido de suspensão da presente audiência para 

DEFERIR a produção de prova pericial requerida por Dorlei Rodrigues 

Freitas, NOMEANDO o perito Engenheiro Cícero Ramos Pereira da Silva, 

com endereço profissional na Rua dos Indaias, nº 660, Jequitibás, 

Sinop-MT, telefone (66) 99624-8535, devidamente cadastrado no banco 

de peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, podendo 

escusar-se do encargo alegando motivo legítimo, no prazo de 15 dias, 

(artigo 157, §1º, CPC).

Com a apresentação da proposta, e com a concordância das partes, 

INTIME-SE as parte requerida Dorlei Rodrigues Freitas para depositar o 

valor dos honorários periciais, nos termos do artigo 82 do NCPC, no prazo 

de quinze (15) dias.

 As partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos, no prazo de quinze (15) dias, a partir desta data.

5 - Como quesitos do Juízo:

 a) Qual a Medição geográfica exata da área rural em litígio?

b) A área in loco corresponde com a área descrita na Matrícula de nº 346 

do 1º CRI de Feliz Natal?

O Sr. Perito deverá marcar o início da perícia com antecedência mínima de 

trinta (30) dias, avisando via telefone a Secretaria de Vara, para que 

providencie as devidas intimações, em conformidade com o Artigo 474 do 

NCPC.

O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista no artigo 473, §3º, do 

NCPC, devendo entregar o laudo no prazo máximo 40 dias após o início da 

perícia.

Após a apresentação do laudo, intimem-se as partes para se 

manifestarem sobre o laudo no prazo de CPC, quando então poderão 

apresentar laudo dos assistentes técnicos.

Com relação ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão pelos 

próprios fundamentos.

Após, conclusos para designar audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78086 Nr: 1216-69.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelso Fistarol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Adriana Silva 

Fortaleza - OAB:12908-MT

 Vistos em Correição.

Acolho pedido e redesigno a audiência para o dia 15 de Outubro de 2018, 

às 15h30min.

Cumpra-se.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115620 Nr: 2533-52.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djeisson Andrade dos Santos, Rafael 

Rodrigues Mello, WALLACE BRUNO VIEIRA DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Tendo em vista que ante a inércia da causídica do acusado para 

apresentação da defesa prévia, não foi oportunizado ao réu a nomeação 

de novo defensor, revogo a nomeação da Defensoria Pública (fls. 139) e 

concedo a reabertura do prazo para apresentação de defesa prévia.

Proceda-se com o desentranhamento da defesa de fls. 140-143.

Intime-se o acusado, por meio da advogada constituída, para apresentar 

defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88131 Nr: 1320-50.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:OAB/MT 8.977/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:OAB/MT 8.977/A, Fábio Henrique Alves - OAB:11.064-B OAB/MT

 Certificada a tempestividade do recurso (CPP, art. 600), recebo as razões 

apresentadas às fls. 167-180, bem como as contrarrazões de fls. 

186-189.

Tendo em vista que depois de proferida a sentença é vedado ao 

magistrado proferir outra decisão, salvo para correção de erro material ou 

acolhimento de embargos de declaração, cabendo tão somente ao juízo a 

quo, após a prolação da sentença, verificar os pressupostos de 

admissibilidade de eventual recurso interposto, deixando ao juízo ad quem 

a matéria restante, julgo prejudicado o pedido formulado às fls. 196-207, 

devendo o causídico constituído pelo réu utilizar-se do recurso adequado 

para o fim almejado.

Restando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignadas as nossas homenagens.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-82.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS PINHEIRO MACHADO (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 8010183-82.2016.811.0087 SENTENÇA Vistos em correição, 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado. Não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e demais prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

Considerando que, apesar de devidamente citado, o requerido quedou-se 

ausente à audiência de conciliação, razão pela qual decreto-lhe a revelia, 

nos termos do artigo 20 da lei 9.099/95 e passo ao julgamento antecipado 

do mérito. Muito embora a ausência de contestação faça-se presumir 

como verdadeiras as alegações formuladas pelo autor, em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte-autora. A solução do litígio perpassa pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte-autora sustenta que foi vítima de 

fraude, alega nunca ter recebido qualquer tipo de serviço da empresa 

reclamada, requerendo a retirada do nome da requerente do rol de mal 

pagadores, bem como uma indenização a título de danos morais. Anote-se 

que a negativação se refere a uma dívida do ano de 2015, no importe de 

R$ 7,15, débito originário do contrato nº 2143733933, discutido na 

demanda de nº 8010182-97.2016.811.0087 e imbuído pelo artigo 372 do 

Código de Processo Civil, conheço da prova produzida naquele processo 

e reconheço como legítima a cobrança, não havendo o que se falar em 

inexigibilidade de débito e tampouco dano moral. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido veiculado pela parte-autora, 

com supedâneo no art. 487, I do CPC. Condeno a parte autora, ainda, em 

litigância de má-fé, uma vez que alterou a verdade dos fatos com viso a 

levar o juízo a erro e obter vantagem indevida. Fixo a multa por litigância 

em R$ 500,00 (quinhentos Reais). Indefiro/revogo o pedido de gratuidade 

judiciária uma vez que tal benesse tem o fim de permitir o acesso à justiça 

sendo de todo incompatível com a litigância abusiva, não podendo 

constituir manto de proteção ao litigante de má-fé. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-17.2014.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE GONCALVES (REQUERENTE)

RALFF HOFFMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HÍGARA HUIANE CARINHEMA VANDONI DE MOURA (REQUERIDO)

Marcondes Rai Novack (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Trata-se de ação de reparação por danos morais. Alega o 

reclamante, em síntese, que teve sua honra maculada em razão de 

“atitudes do requerido que resultaram ou contribuíram para sua 

representação perante o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB”. Afirma 

que os danos decorrem não só da instauração do procedimento 

administrativo destinado à apuração dos fatos, mas também de toda a 

publicidade dada às acusações existentes. É o relato da controvérsia. 

FUNDAMENTO E DECIDO Considerando que, apesar de devidamente 

citado, o requerido quedou-se ausente à audiência de conciliação, 

decreto-lhe a revelia, nos termos do artigo 20 da lei 9.099/95 e passo ao 

julgamento antecipado do mérito. MÉRITO Conforme relatado, trata-se de 

ação de reparação por dano moral através da qual o reclamante requer a 

condenação do reclamado a reparar o dano moral sofrido em razão de ter 

respondido a processo administrativo perante Tribunal de Ética e Disciplina 

da OAB, bem como ter seu nome pejorativamente divulgado em diversos 

meios de comunicação local. Ao que consta, o imbróglio fático pode ser 

assim resumido: A) Havia suspeita que um certo grupo de advogados 

locais estaria sendo, de algum modo, beneficiado no trâmite processual 

junto ao Fórum local. B) Outro grupo de advogados, supostamente 

incomodados com a prática, requereu a intervenção da Subseção da OAB 

de Peixoto de Azevedo para apuração de eventual favorecimento e, fosse 

o caso, punição dos envolvidos. C) Concitada, a Subseção da OAB 

requereu providências/apuração/punição ao Tribunal de Ética e Disciplina 

da OAB/MT, quanto aos advogados, à Corregedoria Geral da Justiça, no 

tocante à magistrada e à Corregedoria da Polícia Civil, em relação ao 

envolvimento do Delegado de Polícia. D) Os procedimentos instaurados em 

face dos advogados e da magistrada foram julgados improcedentes e 

arquivados. Para bem aclarar as conclusões a que chegaram os órgãos 

disciplinares, colaciono trechos das decisões. Assim decidiu a 

Corregedoria Geral da Justiça, quanto à conduta da magistrada: “1. A 

sindicância ter por objetivo realizar uma averiguação preliminar sobre 

ocorrências anômalas no Serviço Público, que, sendo confirmadas, 

fornecerão elementos concretos para a instauração de Processo 

Administrativo Disciplinar (art. 270 do COJE/MT). 2. O tratamento 

privilegiado, supostamente concedido pelo magistrado a certos 

advogados, deve ser devidamente demonstrado, não bastando a mera 

alegação assentada em percepção de ordem subjetiva. 3. A análise 

comparativa de amostras de processo, agrupadas por classe de ações, 

pela qual não se apresentam grandes disparidades no tempo de 

tramitação, evidencia atuação imparcial do magistrado (artigo 35, inciso I 

da LOMAN). 4. A existência de inúmeras decisões, proferidas pelo 

magistrado, em desfavor do grupo de advogados supostamente 

favorecido, enfraquece a alegação de que tenha sido parcial em sua 

atuação judicante (art. 35, inciso II da LOMAN). 5. A constatação de 

inúmero fatores contextuais que contribuíram para a situação de 

morosidade dos processos, sem aparente culpa do magistrado, não 

caracteriza infração por descumprimento de prazos (artigo 35, inciso II da 

LOMAN). 6. Na falta de elementos seguros que evidenciem qualquer 

desvio de conduta funcional do sindicado, impõe-se o arquivamento da 

sindicância” (Sindicância 03/2012 - 237.421 – 20.09.2012) Tribunal de 

Ética e Disciplina da OAB: Do voto do relator: [...] Verifica-se no presente 

feito não há provas contundentes de que os advogados representados 

estariam fazendo a captação de clientela e ou recebendo captação de 

clientela, assegurando garantia de êxito nas ações e celeridade no 
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andamento, de que venderiam decisões judiciais, ou que estes detenham o 

monopólio na Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Guarantã do Norte, 

não existindo assim os pressupostos legais de admissibilidade para que 

haja a instauração de processo disciplinar, por todo o exposto, não 

detectando na espécie nenhum outro tipo de indício ou prova que possa 

vir a alterar o que aqui já foi apresentado, por ausência de pressupostos 

de admissibilidade e por não vislumbrar nenhuma razoabilidade na 

abertura de um representação para apurar eventual cometimento de 

infração ético-disciplinar, por conseguinte, nos termos do §2º, do art. 37, 

do Regimento Interno deste Tribunal de Ética, posiciono-me pela não 

instauração de processo disciplinar, por conseguinte, o seu arquivamento” 

[SIC] (VOTO DO RELATOR - FEITO NÃO ESPECIFICADO N. 1.847/12) Da 

decisão do presidente do TED: “O presente feito teve como escopo apurar 

a conduta praticada pelos advogados Ralff Hoffmann, Giovani Rodrigues 

Coladello, Pedro Henrique Gonçalves e Ana Carolina Lenzi, que, em tese, 

teriam infringido as normas éticas e estatutárias profissionais da 

advocacia. Todavia, da leitura dos documentos entranhados nestes autos, 

tal como reconheceu seu relator, doutor José Patrocínio de Brito Júnior, 

ilustre membro da Sétima Turma deste Colegiado, é imperioso asseverar 

que estão ausentes os pressupostos de admissibilidade para a 

instauração do competente processo ético-disciplinar. Dessa forma, 

acolho o parecer do relator acima citado, para indeferir liminarmente a 

representação que deu origem a este feito, determinando, como 

consequência, o seu arquivamento, no estado em que se encontra, 

devendo a Secretaria do TED providenciar as intimações necessárias.” 

[SIC] (FEITO NÃO ESPECIFICADO N. 1.847/12) A representação formulada 

pela OAB de Peixoto de Azevedo aos órgãos disciplinares, portanto, não 

culminou em nenhuma punição, tendo os procedimentos administrativos 

sido rejeitados já em seu nascedouro. A representação junto à CGJ-MT 

não se tornou processo administrativo. A representação junto ao Tribunal 

de Ética e Disciplina da OAB também não se tornou processo 

ético-disciplinar. As perguntas que estão a merecer investigação e 

resposta são: a) a apuração preliminar de eventual falta ético-disciplinar 

enseja reconhecimento de dano moral? b) os advogados que 

subscreveram o ofício que ensejou a representação da Seccional da OAB 

aos órgãos disciplinares têm responsabilidade pelos eventuais danos 

causados? Pois bem. Conforme cediço, a responsabilidade civil funda-se 

em quatro pilares básicos, sem os quais, exceto em na hipótese de 

responsabilidade objetiva, não há falar em responsabilidade civil, são eles: 

a) conduta ilícita; b) culpa ou dolo; c) dano; d) nexo de causalidade. 

Conduta ilícita O ato de concitar o órgão representativo de classe para 

apuração de eventuais transgressões disciplinares por parte de seus 

membros constitui poder-dever do associado, não havendo que se falar, 

de rigor, em ato ilícito. Culpa ou Dolo Presente má-fé (dolo) ou mesmo 

culpa grave do associado no ato de efetuar a representação, poderia até 

se falar em conduta ilícita ou abuso de direito, eis que há um imbricamento 

entre culpa e dolo e o reconhecimento de um ato ilícito. Consabido é, no 

entanto, que a má-fé e o abuso de direito devem ser comprovados, o que 

não ocorreu na espécie haja vista que não há nos autos qualquer 

elemento que possa conduzir à certeza, e tampouco dúvida razoável, de 

que o reclamado soubesse, de antemão, da inveracidade dos atos e fatos 

imputados ao reclamante. Dano A responsabilização disciplinar do 

reclamante não superou a fase inicial, tendo a instauração de PAD sido 

negado pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB em razão da ausência 

de pressupostos de admissibilidade. A jurisprudência dos Tribunais 

Superiores é tranquila quanto à inexistência de dano em razão de 

apuração de infrações disciplinares, exceto em casos de excessos 

cometidos pelo denunciante ou casos que extrapolem o limite da 

razoabilidade. Nexo de causalidade Apesar da ausência dos três 

primeiros pilares de sustentação da responsabilidade civil, o ponto nodal 

do caso sob julgamento se dá no âmbito do nexo de causalidade. Ora, o 

procedimento junto à Seccional da OAB foi instaurado em razão de 

requerimento da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, e não por 

requerimento direto do reclamado, o qual se limitou a subscrever ofício à 

OAB local pedindo a tomada de providências. Conforme leciona 

CAVALIERI, o nexo de causalidade é o elemento referencial entre a 

conduta e o resultado. É através dele que poderemos concluir quem foi o 

causador do dano. Certo é que o juízo acerca do nexo de causalidade não 

pode ser feito de maneira superficial. As causalidades que ligam a causa 

ao resultado são sempre multifacetadas, complexas e entrelaçadas. 

Poderíamos dizer que no caso em tela os advogados que subscreveram o 

ofício deram causa, de algum modo, à instauração do procedimento em 

desfavor do reclamante? A resposta é, inicialmente, afirmativa. Ora, sem a 

conduta antecedente dos advogados subscritores, possivelmente a OAB 

local não encaminharia expedientes aos órgãos de controle disciplinar. 

Esta conjectura, baseada na denominada Teoria da Equivalência dos 

Antecedentes Causais, não é a que mais adequada aos casos 

envolvendo relações privadas horizontais, como a que se está a apreciar. 

Isso porque há uma ampliação excessiva da série causal, levando ela ao 

infinito ao não individualizar as condutas diretas e necessárias à 

causação do resultado. Para a aferição do nexo de causalidade no âmbito 

da responsabilidade civil há que se fazer uso de outra teoria, a qual, ao 

tempo em que permita identificar o real causador do efeito, exclua os 

antecedentes causais de segunda categoria, impedindo uma cadeia 

causal sem fim. Com este escopo o art. 403 do CC/2002 expressamente 

referiu que “as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os 

lucros cessantes por efeito dela direto e imediato”, limitando assim a 

aferição do nexo causal à causa mais próxima da causação do resultado. 

Com efeito, com base na teoria individualizadora do dano direto e imediato, 

a causa do efeito em tese suportado pelo autor foi o requerimento 

proveniente da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, e não a 

subscrição do ofício pelo advogado reclamado. A jurisprudência dos 

Tribunais Superiores é pacífica ao encampar a teoria do dano direito e 

imediato, sobretudo após a CF/1988. “[...] Consoante a jurisprudência 

desta Corte, na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de 

Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e 

imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal 

quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa (ação ou 

omissão). Essa teoria foi acolhida pelo Código Civil de 1916 (art. 1.060) e 

pelo Código Civil de 2002 (art. 403)[...] " (STJ, REsp 1.307.032/PR, Rel. 

Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 01/08/2013). Uma vez 

encampada a reclamação pela OAB local, não há mais falar em 

responsabilização do advogado subscritor do ofício. Há verdadeiro corte 

na relação causal na medida em que transfere a outro agente a 

responsabilidade pelos encaminhamentos daquele ponto em diante. O 

mesmo há que se dizer quanto à responsabilidade pela divulgação pela 

imprensa. Não há nos autos qualquer indicativo de que tenha sido o 

reclamado o responsável pela divulgação, pela imprensa, da apuração 

disciplinar em face do reclamante. Tenho, portanto, que resta ausente o 

liame de causalidade jurídica entre a subscrição do ofício pelo reclamado e 

os efeitos daí advindos. Em atenção ao disposto no art. 489, parágrafo 1º, 

inciso VI, do CPC vigente, anoto que o precedente colacionado junto à 

inicial não se amolda ao quadro fático dos presentes autos. Isso porque 

no caso paradigma a insurgência foi dirigida contra o próprio denunciante, 

havendo reconhecimento do nexo de causalidade entre seu agir e os 

efeitos decorrentes, diversamente do que ocorre no presente caso, em 

que o extravaso se deu em face de terceiro não componente direto e 

imediato da cadeia causal. DISPOSITIVO Ante o exposto, na forma do art. 

487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados pelo 

reclamante. Na forma do que determina o art. 55 da Lei 9.099/95 deixo de 

condenar o vencido nas custas e honorários de advogado. Indefiro o 

pedido de gratuidade judiciária. Intimem-se Transitado em julgado 

arquive-se com as baixas necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-96.2014.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN (REQUERENTE)

ANA CAROLINA LENZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO (REQUERIDO)

Marcondes Rai Novack (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Trata-se de ação de reparação por danos morais. Alega o 

reclamante, em síntese, que teve sua honra maculada em razão de 

“atitudes do requerido que resultaram ou contribuíram para sua 

representação perante o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB”. Afirma 

que os danos decorrem não só da instauração do procedimento 

administrativo destinado à apuração dos fatos, mas também de toda a 

publicidade dada às acusações existentes. Em contestação, 

preliminarmente a reclamada aduziu: a) ilegitimidade passiva eis que a 

instauração do procedimento administrativo encampado pela Subseção da 

OAB de Peixoto de Azevedo; b) ausência de litisconsorte necessário; c) 

incompetência absoluta do juizado especial estadual em razão da 

necessária participação da OAB. No mérito, refuta os argumentos da parte 
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autora, afirmando, em síntese, o exercício regular de direito. É o relato da 

controvérsia. FUNDAMENTO E DECIDO Na forma do artigo 355, inciso I do 

CPC vigente, observo que não há necessidade de produção de outras 

provas, razão pela qual cabível o julgamento antecipado do mérito. 

PRELIMINARES As questões preliminares aventadas pela reclamada não 

prosperam. A alegada ilegitimidade passiva e a ausência de litisconsorte 

necessário confundem-se com o próprio mérito da ação. Isso porque, 

havendo de se perscrutar se o reclamado tem ou não alguma ligação 

factual com os supostos danos causados, está-se a adentrar no âmbito 

do mérito da causa, não podendo tal questio ser enfrentada como mera 

questão preliminar – doutrina da asserção. Da mesma forma, não 

figurando a OAB no polo passivo, improcede a alegação de incompetência 

deste órgão judicante estadual. Superadas as preliminares, passo a 

enfrentar o mérito. MÉRITO Conforme relatado, trata-se de ação de 

reparação por dano moral através da qual o reclamante requer a 

condenação do reclamado a reparar o dano moral sofrido em razão de ter 

respondido a processo administrativo perante Tribunal de Ética e Disciplina 

da OAB, bem como ter seu nome pejorativamente divulgado em diversos 

meios de comunicação local. Ao que consta, o imbróglio fático pode ser 

assim resumido: A) Havia suspeita que um certo grupo de advogados 

locais estaria sendo, de algum modo, beneficiado no trâmite processual 

junto ao Fórum local. B) Outro grupo de advogados, supostamente 

incomodados com a prática, requereu a intervenção da Subseção da OAB 

de Peixoto de Azevedo para apuração de eventual favorecimento e, fosse 

o caso, punição dos envolvidos. C) Concitada, a Subseção da OAB 

requereu providências/apuração/punição ao Tribunal de Ética e Disciplina 

da OAB/MT, quanto aos advogados, à Corregedoria Geral da Justiça, no 

tocante à magistrada e à Corregedoria da Polícia Civil, em relação ao 

envolvimento do Delegado de Polícia. D) Os procedimentos instaurados em 

face dos advogados e da magistrada foram julgados improcedentes e 

arquivados. Para bem aclarar as conclusões a que chegaram os órgãos 

disciplinares, colaciono trechos das decisões. Assim decidiu a 

Corregedoria Geral da Justiça, quanto à conduta da magistrada: “1. A 

sindicância ter por objetivo realizar uma averiguação preliminar sobre 

ocorrências anômalas no Serviço Público, que, sendo confirmadas, 

fornecerão elementos concretos para a instauração de Processo 

Administrativo Disciplinar (art. 270 do COJE/MT). 2. O tratamento 

privilegiado, supostamente concedido pelo magistrado a certos 

advogados, deve ser devidamente demonstrado, não bastando a mera 

alegação assentada em percepção de ordem subjetiva. 3. A análise 

comparativa de amostras de processo, agrupadas por classe de ações, 

pela qual não se apresentam grandes disparidades no tempo de 

tramitação, evidencia atuação imparcial do magistrado (artigo 35, inciso I 

da LOMAN). 4. A existência de inúmeras decisões, proferidas pelo 

magistrado, em desfavor do grupo de advogados supostamente 

favorecido, enfraquece a alegação de que tenha sido parcial em sua 

atuação judicante (art. 35, inciso II da LOMAN). 5. A constatação de 

inúmero fatores contextuais que contribuíram para a situação de 

morosidade dos processos, sem aparente culpa do magistrado, não 

caracteriza infração por descumprimento de prazos (artigo 35, inciso II da 

LOMAN). 6. Na falta de elementos seguros que evidenciem qualquer 

desvio de conduta funcional do sindicado, impõe-se o arquivamento da 

sindicância” (Sindicância 03/2012 - 237.421 – 20.09.2012) Tribunal de 

Ética e Disciplina da OAB: Do voto do relator: [...] Verifica-se no presente 

feito não há provas contundentes de que os advogados representados 

estariam fazendo a captação de clientela e ou recebendo captação de 

clientela, assegurando garantia de êxito nas ações e celeridade no 

andamento, de que venderiam decisões judiciais, ou que estes detenham o 

monopólio na Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Guarantã do Norte, 

não existindo assim os pressupostos legais de admissibilidade para que 

haja a instauração de processo disciplinar, por todo o exposto, não 

detectando na espécie nenhum outro tipo de indício ou prova que possa 

vir a alterar o que aqui já foi apresentado, por ausência de pressupostos 

de admissibilidade e por não vislumbrar nenhuma razoabilidade na 

abertura de um representação para apurar eventual cometimento de 

infração ético-disciplinar, por conseguinte, nos termos do §2º, do art. 37, 

do Regimento Interno deste Tribunal de Ética, posiciono-me pela não 

instauração de processo disciplinar, por conseguinte, o seu arquivamento” 

[SIC] (VOTO DO RELATOR - FEITO NÃO ESPECIFICADO N. 1.847/12) Da 

decisão do presidente do TED: “O presente feito teve como escopo apurar 

a conduta praticada pelos advogados Ralff Hoffmann, Giovani Rodrigues 

Coladello, Pedro Henrique Gonçalves e Ana Carolina Lenzi, que, em tese, 

teriam infringido as normas éticas e estatutárias profissionais da 

advocacia. Todavia, da leitura dos documentos entranhados nestes autos, 

tal como reconheceu seu relator, doutor José Patrocínio de Brito Júnior, 

ilustre membro da Sétima Turma deste Colegiado, é imperioso asseverar 

que estão ausentes os pressupostos de admissibilidade para a 

instauração do competente processo ético-disciplinar. Dessa forma, 

acolho o parecer do relator acima citado, para indeferir liminarmente a 

representação que deu origem a este feito, determinando, como 

consequência, o seu arquivamento, no estado em que se encontra, 

devendo a Secretaria do TED providenciar as intimações necessárias.” 

[SIC] (FEITO NÃO ESPECIFICADO N. 1.847/12) A representação formulada 

pela OAB de Peixoto de Azevedo aos órgãos disciplinares, portanto, não 

culminou em nenhuma punição, tendo os procedimentos administrativos 

sido rejeitados já em seu nascedouro. A representação junto à CGJ-MT 

não se tornou processo administrativo. A representação junto ao Tribunal 

de Ética e Disciplina da OAB também não se tornou processo 

ético-disciplinar. As perguntas que estão a merecer investigação e 

resposta são: a) a apuração preliminar de eventual falta ético-disciplinar 

enseja reconhecimento de dano moral? b) os advogados que 

subscreveram o ofício que ensejou a representação da Seccional da OAB 

aos órgãos disciplinares têm responsabilidade pelos eventuais danos 

causados? Pois bem. Conforme cediço, a responsabilidade civil funda-se 

em quatro pilares básicos, sem os quais, exceto em na hipótese de 

responsabilidade objetiva, não há falar em responsabilidade civil, são eles: 

a) conduta ilícita; b) culpa ou dolo; c) dano; d) nexo de causalidade. 

Conduta ilícita O ato de concitar o órgão representativo de classe para 

apuração de eventuais transgressões disciplinares por parte de seus 

membros constitui poder-dever do associado, não havendo que se falar, 

de rigor, em ato ilícito. Culpa ou Dolo Presente má-fé (dolo) ou mesmo 

culpa grave do associado no ato de efetuar a representação, poderia até 

se falar em conduta ilícita ou abuso de direito, eis que há um imbricamento 

entre culpa e dolo e o reconhecimento de um ato ilícito. Consabido é, no 

entanto, que a má-fé e o abuso de direito devem ser comprovados, o que 

não ocorreu na espécie haja vista que não há nos autos qualquer 

elemento que possa conduzir à certeza, e tampouco dúvida razoável, de 

que o reclamado soubesse, de antemão, da inveracidade dos atos e fatos 

imputados ao reclamante. Dano A responsabilização disciplinar do 

reclamante não superou a fase inicial, tendo a instauração de PAD sido 

negado pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB em razão da ausência 

de pressupostos de admissibilidade. A jurisprudência dos Tribunais 

Superiores é tranquila quanto à inexistência de dano em razão de 

apuração de infrações disciplinares, exceto em casos de excessos 

cometidos pelo denunciante ou casos que extrapolem o limite da 

razoabilidade. Nexo de causalidade Apesar da ausência dos três 

primeiros pilares de sustentação da responsabilidade civil, o ponto nodal 

do caso sob julgamento se dá no âmbito do nexo de causalidade. Ora, o 

procedimento junto à Seccional da OAB foi instaurado em razão de 

requerimento da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, e não por 

requerimento direto do reclamado, o qual se limitou a subscrever ofício à 

OAB local pedindo a tomada de providências. Conforme leciona 

CAVALIERI, o nexo de causalidade é o elemento referencial entre a 

conduta e o resultado. É através dele que poderemos concluir quem foi o 

causador do dano. Certo é que o juízo acerca do nexo de causalidade não 

pode ser feito de maneira superficial. As causalidades que ligam a causa 

ao resultado são sempre multifacetadas, complexas e entrelaçadas. 

Poderíamos dizer que no caso em tela os advogados que subscreveram o 

ofício deram causa, de algum modo, à instauração do procedimento em 

desfavor do reclamante? A resposta é, inicialmente, afirmativa. Ora, sem a 

conduta antecedente dos advogados subscritores, possivelmente a OAB 

local não encaminharia expedientes aos órgãos de controle disciplinar. 

Esta conjectura, baseada na denominada Teoria da Equivalência dos 

Antecedentes Causais, não é a que mais adequada aos casos 

envolvendo relações privadas horizontais, como a que se está a apreciar. 

Isso porque há uma ampliação excessiva da série causal, levando ela ao 

infinito ao não individualizar as condutas diretas e necessárias à 

causação do resultado. Para a aferição do nexo de causalidade no âmbito 

da responsabilidade civil há que se fazer uso de outra teoria, a qual, ao 

tempo em que permita identificar o real causador do efeito, exclua os 

antecedentes causais de segunda categoria, impedindo uma cadeia 

causal sem fim. Com este escopo o art. 403 do CC/2002 expressamente 

referiu que “as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os 

lucros cessantes por efeito dela direto e imediato”, limitando assim a 
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aferição do nexo causal à causa mais próxima da causação do resultado. 

Com efeito, com base na teoria individualizadora do dano direto e imediato, 

a causa do efeito em tese suportado pelo autor foi o requerimento 

proveniente da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, e não a 

subscrição do ofício pelo advogado reclamado. A jurisprudência dos 

Tribunais Superiores é pacífica ao encampar a teoria do dano direito e 

imediato, sobretudo após a CF/1988. “[...] Consoante a jurisprudência 

desta Corte, na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de 

Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e 

imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal 

quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa (ação ou 

omissão). Essa teoria foi acolhida pelo Código Civil de 1916 (art. 1.060) e 

pelo Código Civil de 2002 (art. 403)[...] " (STJ, REsp 1.307.032/PR, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 01/08/2013). Uma vez 

encampada a reclamação pela OAB local, não há mais falar em 

responsabilização do advogado subscritor do ofício. Há verdadeiro corte 

na relação causal na medida em que transfere a outro agente a 

responsabilidade pelos encaminhamentos daquele ponto em diante. O 

mesmo há que se dizer quanto à responsabilidade pela divulgação pela 

imprensa. Não há nos autos qualquer indicativo de que tenha sido o 

reclamado o responsável pela divulgação, pela imprensa, da apuração 

disciplinar em face do reclamante. Tenho, portanto, que resta ausente o 

liame de causalidade jurídica entre a subscrição do ofício pelo reclamado e 

os efeitos daí advindos. Em atenção ao disposto no art. 489, parágrafo 1º, 

inciso VI, do CPC vigente, anoto que o precedente colacionado junto à 

inicial não se amolda ao quadro fático dos presentes autos. Isso porque 

no caso paradigma a insurgência foi dirigida contra o próprio denunciante, 

havendo reconhecimento do nexo de causalidade entre seu agir e os 

efeitos decorrentes, diversamente do que ocorre no presente caso, em 

que o extravaso se deu em face de terceiro não componente direto e 

imediato da cadeia causal. DISPOSITIVO Ante o exposto, afasto as 

preliminares arguidas em contestação e, na forma do art. 487, I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados pelo reclamante. Na forma 

do que determina o art. 55 da Lei 9.099/95 deixo de condenar o vencido 

nas custas e honorários de advogado. Indefiro o pedido de gratuidade 

judiciária. Intimem-se. Transitado em julgado arquive-se com as baixas 

necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-67.2014.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN (REQUERENTE)

ANA CAROLINA LENZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA KEMPER (REQUERIDO)

Marcondes Rai Novack (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Em análise dos autos, constata-se que o autor não 

compareceu à audiência de conciliação designada e não aportou aos 

autos justificativa, apesar de regularmente intimado. A dicção do artigo 51, 

inciso I da Lei 9.099/95 impõe a extinção do feito quando o autor deixa de 

comparecer a qualquer das audiências do processo, uma vez que o artigo 

2º da respectiva lei, prima pela presença pessoal da parte a fim de que 

reste, inclusive, viabilizada em toda sua inteireza a possibilidade de 

conciliação ou transação. Outrossim, o artigo 9º, caput, da Lei dos 

Juizados exige o comparecimento pessoal da parte. Deste modo, ausente 

o autor, resta configurada sua desídia com seus respectivos ônus. Assim, 

extingo o feito sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, III do CPC. 

Arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-28.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

LINDOMAR PEREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. Designada audiência de conciliação, a parte autora não se fez 

presente, conforme deflui do termo anexo. Assim, estando a parte autora 

assistida por causídico e tendo sido devidamente intimada para o ato, de 

se pressupor seu desinteresse na continuidade da ação. Na forma do art. 

51 da Lei 9099/95, cumulado com art. 485, III do CPC, julgo extinto o 

processo sem resolução de 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 e arquivem-se com as 

baixas necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-84.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL FERREIRA (REQUERENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. Designada audiência de conciliação, a parte autora não se fez 

presente, conforme deflui do termo anexo. Assim, estando a parte autora 

assistida por causídico e tendo sido devidamente intimada para o ato, de 

se pressupor seu desinteresse na continuidade da ação. Na forma do art. 

51 da Lei 9099/95, cumulado com art. 485, III do CPC, julgo extinto o 

processo sem resolução de 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 e arquivem-se com as 

baixas necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-62.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GILSON VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Dispensado o relatório. Durante a audiência de conciliação as partes 

chegaram a um acordo com quanto ao objeto da lide. Assim, não havendo 

pendências, sendo lícito e devidamente aceito pelas partes, HOMOLOGO o 

acordo firmado em audiência e, na forma do art. 487, III, alínea “b” do CPC, 

extingo o processo com resolução de mérito. Arquive-se com as baixas 

necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15597 Nr: 341-86.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalton Martini, Leonor de Fátima Bassi Martini, 

Valdir Ciomar Martini, Lucelia Ribeiro de Moraes Martini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:14705/RS, Vinicius Duarte Barnes - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alves Athaide - 

OAB:11.858-A-MT

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que indique as 

peças a serem desentranhadas e substituidas por cópia e retire as peças 

em cartório, vez que não houve indicação/descrição da pessoa que 

procederá com a extração de cópias para substituir. Bem como, informar o 

bem e descrição da averbação da penhora com cópia da matricula 

atualizada, afim de ser expedido oficio para baixa na penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30568 Nr: 411-35.2012.811.0036

 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: Idalício Tavares da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, vez que o acordão transitou em julgado dia 17/07/2018, na 

forma da certidão de fls, 133. Decorrido o prazo os autos serão 

arquivado, nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56238 Nr: 834-82.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose dos Santos Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:5847/MT

 Processo nº 834-82.2018.811.0036

Código: 56238

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

1) DEFIRO os pedidos do Ministério Público formulados as Ref. 77, 84 e 93.

 2) Depreque-se a oitiva da testemunha Rodrigo Pereira Rosa, nos termos 

do endereço atualizado apresentado pelo Ministério Público em Ref. 77;

3) INTIMEM-SE as demais testemunhas de acusação e defesa ainda não 

intimadas com URGÊNCIA por se tratar de réu preso;

4) HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha Rogério Rodrigues 

de Souza, por se tratar de testemunha arrolada exclusivamente pela 

acusação.

5) INTIME-SE a Defesa técnica do acusado para se manifestar em 

05(cinco) dias sobre a não intimação das testemunhas por ela arroladas, 

conforme certidão de Ref. 72

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 16/08/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39264 Nr: 1510-35.2015.811.0036

 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: Thaís Michele Goulart, Tania Jussara Goulart, Hélio 

Antônio Filipin Goulart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moema Bessa Lucas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Calil Marques Faissal - 

O A B : 1 7 . 9 4 8 - B / M T ,  S é r g i o  H e n r i q u e  G u a r e s c h i  - 

OAB:OAB/MT-9.724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lopes da Silva 

Martim - OAB:15518

 Autos n° 1510-35.2015.811.0036

Código: 39264

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte Autora, em 

face da decisão exarada que recebeu o recurso de apelação interposto 

pela parte Requerida alegando CONTRADIÇÃO, uma vez que na referida 

decisão este juízo recebeu o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo. 

Requerendo, portanto, os Embargantes que o recurso de apelação 

interposto seja recebido somente no efeito devolutivo, nos termos do que 

dispõe o artigo 1.012, § 1º, inciso V, do NCPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Os presentes embargos merecem pronto acolhimento, pois realmente este 

Juízo foi contraditório no ponto indicado nos embargos de declaração de 

fls. 261/263, uma vez que a sentença de fls. 220/223 expressamente 

tornou definitiva a tutela concedida em caráter liminar e nos termos do que 

disciplina o artigo 1.012, § 1º, inciso V, do NCPC, a sentença terá efeitos 

imediatos após sua publicação nas hipóteses de confirmação da tutela 

provisória.

Decido.

Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração e DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO, com alteração da decisão, para receber a 

apelação de fls. 236/248 apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do 

art. 1.013 do NCPC.

Dando continuidade ao feito, INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentem suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do 

Novo CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso a 

parte apelada não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art.1.010, §3º do Novo CPC).

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 16/08/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30490 Nr: 331-71.2012.811.0036

 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: Jerônimo Pereira Cajango

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Ricardo Pereira 

Cajango - OAB:12898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, vez que o acordão transitou em julgado dia 02/08/2018, na 

forma da certidão de fls, 220 Decorrido o prazo os autos serão arquivado, 

nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 6126 Nr: 1224-77.2003.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Inocêncio Teixeira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONFEDERAÇÃO DA 

AGRICULTURA E PECUAÁRIA DO BRASIL - OAB:CNA, ELIZETE 

ARAÚJO RAMOS - OAB:4701/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5.921-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

PROCESSO: 1224-77.2003.811.0036 – CÓDIGO: 6126 – NÚMERO/ANO: 

42/2004

TIPO DA AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO 

BRASIL

EXECUTADO: ESPÓLIO DE INOCÊNCIO TEIXEIRA DIAS

 Pelo presente se faz saber a todos, que será levado à arrematação em 

primeiro e segundo leilões O bem de propriedade do executado INOCÊNCIO 

TEIXEIRA DIAS (Espólio), na seguinte forma:PRIMEIRO LEILÃO: Dia 13 de 

setembro de 2018, a partir das 13:00 horas, por preço não inferior ao da 

avaliação.SEGUNDO LEILÃO: Dia 20 de setembro de 2018, a partir das 

13:00 horas, para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, 
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considerando-o como tal valor igual ou inferior a 50% (cinquenta por 

cento) do valor da avaliação.LOCAL: Fórum, sito á Avenida Rotary 

Internacional, nº. 1.520, Santa Maria Bertila, Guiratinga/MT e através do 

site www.leiloesjudiciais.com.br e www.balbinoleiloes.com.br. BEM(NS): 

Uma Caminhonete, cabine dupla, Ford F-1000, ano de fabricação 1989, 

placas JZC 3860, chassi 9BFEXXL32JDB94887, Renavam 127221034, a 

diesel, cor azul, com pintura da lataria toda queimada de sol, com 

pequenos amassados na lateral lado direito, com pequeno amassado no 

capô parte da frente, assoalho da caçamba toda danificada e em péssimo 

estado de conservação, falta retrovisor externo lado direito, com os 

quatro pneus rodando em bom estado de conservação, com o pneu de 

estepe em péssimo estado de conservação, não tem macaco e nem chave 

de roda, parte do teto interno danificado, com os bancos em regular 

estado de conservação, o assoalho em bom estado de conservação, 

relógio de combustível, relógio de temperatura e de pressão do óleo não 

estão funcionando, freio de mão não está funcionando, motor em bom 

estado de conservação e funcionamento, câmbio em regular estado de 

funcionamento, parte elétrica em bom estado de conservação e 

funcionamento.(RE)AVALIAÇÃO: R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em 05 

de março de 2008.VALOR DA DÍVIDA: R$ 12.518,06 (doze mil quinhentos 

e dezoito reais e seis centavos), em 22 de julho de 2014.ÔNUS: Consta 

débitos a vencer em 31 de outubro de 2018 referentes a Licenciamento e 

Seguro DPVAT do ano de 2018, no valor de R$ 173,72 (cento e setenta e 

três reais e setenta e dois centavos); Eventuais outros constantes junto 

ao Detran/MT.O arrematante fica ciente de que além de possíveis ônus 

perante o DETRAN, poderá haver outras restrições Judiciais originárias de 

outras Varas que poderão ocasionar a demora no registro da Carta de 

Arrematação. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável pela 

verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois 

pode haver novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua 

realização. E isso pode ocasionar em demora para liberar a documentação 

do veículo. Os impedimentos para registro do veículo devem ser 

informados no processo para as devidas providências.LEILOEIROS: Cirlei 

Freitas Balbino da Silva, Jucemat nº. 22, Joabe Balbino da Silva, Jucemat 

nº 29 e Famato nº 67/2013 e Luiz Balbino da Silva, Famato nº 

66/2013.COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão dos leiloeiros será 

devida da seguinte forma: em caso de arrematação, será de 5% sobre o 

valor da arrematação a ser paga pelo arrematante; em caso de 

adjudicação, a comissão devida será de 2% sobre o valor da avaliação e 

será pela pelo adjudicante; em caso de remição e acordo, a comissão 

devida será de 2% sobre o valor da avaliação e será pago pelo(a)(s) 

executado(a)(s).LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E 

ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá 

comparecer no local, no dia e na hora mencionados, ou poderá ofertar 

lanços pela Internet, através do site www.balbinoleiloes.com.br e 

www.leiloesjudiciais.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 

presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes deverão 

garantir seu ato com sinal de 20% (vinte por cento) do respectivo valor 

ofertado pelo bem, depositando-o em 24 horas.A arrematação far-se-á 

com depósito à vista ou conforme prevê o art. 895 do 

CPC/2015.PARCELAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento 

poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC. O arrematante deverá 

pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 

(trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 

mínimo de R$ 1.000,00 cada. Ao valor de cada parcela, será acrescido de 

índice de correção monetária, garantida a integralização do lance por 

hipoteca judicial sobre o próprio bem, no caso de imóveis, ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos (exemplo de caução 

idônea: seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante 

ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o 

valor da arrematação), caução esta condicionada à aceitação pelo juízo. 

Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, o arrematante poderá efetuar 

o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, 

porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance 

ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 

vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação 

ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 

devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em 

que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda da 

caução em favor do exequente, voltando os bens a novo leilão, do qual 

não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: 

Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último 

lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa. 

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o devedor, ESPÓLIO DE INOCÊNCIO 

TEIXEIRA DIAS, na pessoa de sua Inventariante ISIS TEIXEIRA DOS REIS, 

herdeiros, bem como os eventuais: coproprietários; e/ou titular de: 

usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de 

uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; 

credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Valtemir dos Santos Rodrigues, Gestor(a) Judiciário(a) o 

subscrevo. Guiratinga/MT, 15 de agosto de 2018.

AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42465 Nr: 848-37.2016.811.0036

 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): Idalêncio Mesquita Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o exequente através de seu advogado para que tome 

conhecimento da certidão do Sr. Meirinho de ref. 57, bem como, promover 

nos autos as certidões solicitadas e a condução do Sr. Meirinho afim de 

cumprir a Penhora e Avaliação dos eventuais bens a serem loclizados, no 

prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56291 Nr: 858-13.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Souza Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raiza Mariane Lebrero Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14924/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento da diligência mencionada na Ref. 27.

Guiratinga - MT, 17 de agosto de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52022 Nr: 2854-80.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Carlos dos Santos, Ana Farias de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da Carta Precatória infrutífera de Ref. 25.

Guiratinga - MT, 17 de agosto de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45143 Nr: 2245-34.2016.811.0036

 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): Valdivino Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o exequente através de seu advogado, para que no prazo de 

cinco (05) dias, manifeste acerca da certidão do Sr.meirinho de ref. 33.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 245 Nr: 20-81.1992.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petrônio Coelho de Souza, José Herculano 

Machado Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Ferdinando Varea - 

OAB:10.641-MT, Marco Antônio Pires de Souza - OAB:5170/O-MT

 CERTIDÃO

 Certifico e dou fé que, nesta data, encaminho estes autos ao setor de 

envio de matéria para imprensa via DJE para INTIMAÇÃO das partes 

através de seus advogados, para que tomem ciência das datas das 

Praças designadas para os dias: Dia 13/09/2018, a partir das 13:00 horas 

(horário de Brasília/DF). Dia 20/09/2018, a partir das 13:00 horas (horário 

de Brasília/DF). As r. Praças serão realizadas no Edifício do Fórum da 

Comarca de Guiratinga-MT, sito no Endereço Av. Rotary 

Internacional,1.525 Bairro Santa Maria Bertila.

 Guiratinga - MT, 17 de agosto de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42119 Nr: 736-68.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Teixeira Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA - OAB:6141, Fabiúla Viott - OAB:18199

 Intimar o exequente através de seu advogado para que em cumprimento 

ao r. despacho de ref. 46, promova nos autos o recolhimento da condução 

do Sr. Meirinho afim de cumprir a Penhora e Avaliação do bem indicado, 

bem como, prover no cartório de registro a averbação da penhora, cujo 

oficio confecionado será encaminhado, tudo no prazo de cinco (05) dias, 

sob pena de prejuizo na realização do ato.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46954 Nr: 702-20.2010.811.0096

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT, RAIMUNDO ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Héber Amilcar de Sá Stábile - 

OAB:3283-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e Art. 1209, ambos 

da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) da Parte Autora para, no prazo legal, se manifestar acerca 

da contestação e reconvenção de fls. 62/92 e documentos de fls. 93/163 

apresentados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87332 Nr: 9-55.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO HENRIQUE DA SILVA, ROMÁRIO 

GONÇALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O, FERNANDO SASSO ANDREOTTO - OAB:19749/O, 

JULIANA SASSO ANDREOTTO - OAB:MT 19981-O

 Processo nº 9-55.2018.811.0096 (Código 87332)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Indiciado: Ricardo Henrique da Silva

Vistos.

Considerando que fora interposto recurso de apelação pelo réu (ref. 118), 

bem como apresentado as contrarrazões (ref. 124), remetam-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observando a 

Senhora Gestora Judiciária as formalidades legais.

Às providências.

Itaúba, 07 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 115 Nr: 9-56.1998.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR ASSIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDUARDO RAMOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurides Parron Parron - 

OAB:20719/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) Assim, no caso dos autos, como até a presente data não foi oposta a 

ação por parte de terceiro, inviável a desistência pretendida, razão pela 

qual DEIXO DE HOMOLOGAR o pedido de desistência no que tange a 

arrematação do imóvel discutido e sua consequente restituição de 

valores.DOS HERDEIROSOutrossim, no que tange ao petitório de fls. 

343/344, e o que preconiza o artigo 687 do Novo Código de Processo Civil, 

“A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os 

interessados houverem de suceder-lhe no processo”, verifico que o 

pedido formulado de habilitação das herdeiras da parte requerida merece 

deferimento.Assim, DEFIRO a habilitação das herdeiras de JOSÉ 

EDUARDO RAMOS GONÇALVES que será representado neste processo 

por LUCIA PEREIRA DA SILVA e LUANA RAMOS GONÇALVES.Determino 

a inclusão das herdeiras no polo passivo da ação, devendo a Secretaria 

fazer a correção na capa dos autos, bem como no sistema Apolo.Por fim, 

deixo para designar audiência de conciliação após a intimação de Maria 

Helena Ferreira Campos e Eduardo Ramos Gonçalves.Às 

providências.Itaúba, 15 de agosto de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47635 Nr: 607-53.2011.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO KONECHEFF LTDA- EPP, 

ALGEU KONECHEFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT/ 8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e Art. 1209 da CNGC, 

considerando o resultado da pesquisa realizada nos Sistemas Infojud e 

Renajud juntados às fls. 86/89, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar, via DJE, o advogado da Parte Exequente, para no prazo legal, 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 44929 Nr: 544-33.2008.811.0096

 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: RODOMOLAS AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR ASTRISSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odalgir Sgarbi Junior - 

OAB:11130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e Art. 1209 da CNGC, 

considerando o resultado da pesquisa realizada nno Sistema Renajud 

juntado às fls. 82, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar, via 

DJE, o advogado da Parte Autora, para que se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, conforme determinado à fls. 80/81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 44929 Nr: 544-33.2008.811.0096

 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: RAPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odalgir Sgarbi Junior - 

OAB:11130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO o pedido de bloqueio e penhora de veículos, via 

sistema RENAJUD.No que concerne aos pedidos de busca de bens no 

sistema INFOJUD e junto aos Cartórios Extrajudiciais, INDEFIRO os 

presentes, uma vez que o requerente não demonstrou ter efetivado 

diligências a fim de encontrar bens do requerido.Uma vez que o 

requerente não esgotou todas as vias em busca da satisfação do crédito, 

deixo, por hora, de apreciar o pedido de inclusão do nome do requerido 

junto aos cadastros de inadimplentes (artigo 782, §3º do CPC).Após o 

cumprimento da pesquisa no sistema RENAJUD, independente do 

resultado, intime-se o requerente para que se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências.Itaúba, 08 de agosto de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000003-31.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Processo nº 1000003-31.2018.8.11.0096 Exequente: Antonio Calzolari 

Executado: Estado de Mato Grosso Vistos. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

legal, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado pelo autor, na forma do artigo 

910 do Novo Código de Processo Civil. Não opostos embargos no prazo 

citado, certifique-se e expeça-se requisição de pagamento em favor do 

exequente (art. 910, §1º, NCPC). Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Itaúba, 17 de agosto de 2018. 

Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000013-75.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Autos nº 1000013-75.2018.8.11.0096 Promovente: Antonio Calzolai. 

Promovido: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso. Vistos etc. Ante o 

disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 21 de março 

de 2014, do Tribunal Pleno, determino a citação da Fazenda Pública 

Estadual para, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos à 

execução, nos termos do artigo 910 do Novo Código de Processo Civil-Lei 

nº 13.105/2015. Não opostos embargos no prazo citado, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE requisição de pagamento em favor do exequente (art. 910, § 

1º, NCPC). Às providências de estilo. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Itaúba, 17 de agosto de 2018. Jean Paulo Leão Rufino Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000018-97.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Autos nº 1000018-97.2018.8.11.0096 Promovente: Cilso Pereira dos 

Santos. Promovido: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso. Vistos 

etc. Ante o disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 

21 de março de 2014, do Tribunal Pleno, determino a citação da Fazenda 

Pública Estadual para, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos à 

execução, nos termos do artigo 910 do Novo Código de Processo Civil-Lei 

nº 13.105/2015. Não opostos embargos no prazo citado, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE requisição de pagamento em favor do exequente (art. 910, § 

1º, NCPC). Às providências de estilo. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Itaúba/MT, 17 de agosto de 2018. Jean Paulo Leão Rufino Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000064-86.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Processo nº 1000064-86.2018.8.11.0096 Exequente: Antônio Calzolari 

Executado: Estado de Mato Grosso Vistos. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

legal, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado pelo autor, na forma do artigo 
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910 do Novo Código de Processo Civil. Não opostos embargos no prazo 

citado, certifique-se e expeça-se requisição de pagamento em favor do 

exequente (art. 910, §1º, NCPC). Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Itaúba/MT, 17 de agosto de 

2018. Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-17.2015.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SASSO ANDREOTTO OAB - MT19749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Autos nº 8010052-17.2015.8.11.0096 Requerente: Cícero Gonzaga 

Requerido: OI MÓVEL S.A Vistos. Tendo em vista o cumprimento de 

sentença promovido às fls. 80 (id. nº 5711517), intime-se o executado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, PAGAR o débito. Desde já, fica a 

advertência de que não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 

dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento). Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências. Itaúba/MT, 17 de agosto de 

2018. Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000067-41.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SASSO ANDREOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SASSO ANDREOTTO OAB - MT19981/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Processo nº 1000067-41.2018.8.11.0096 Exequente: Juliana Sasso 

Andreotto Executado: Estado de Mato Grosso Vistos. Defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante legal, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, apresentar impugnação à execução, nos próprios autos, no 

prazo de 30 (trinta dias), ou concordar com o cálculo apresentado pelo 

autor, na forma do artigo 910 do Novo Código de Processo Civil. Não 

opostos embargos no prazo citado, certifique-se e expeça-se requisição 

de pagamento em favor do exequente (art. 910, §1º, NCPC). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Itaúba/MT, 17 de agosto de 2018. Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-05.2015.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

EMILIO MORELATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Vistos. Recebo o recurso somente no efeito devolutivo (art. 43, da lei 

9.099/95). Considerando que a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, observadas as formalidades legais, remetam os presentes 

autos à Turma Recursal, com as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Itaúba/MT, 17 de agosto de 2018. Jean Paulo Leão Rufino 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-50.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

MARILDO CORREIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Vistos. Recebo o recurso somente no efeito devolutivo (art. 43, da lei 

9.099/95). Considerando que a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, observadas as formalidades legais, remetam os presentes 

autos à Turma Recursal, com as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Itaúba/MT, 17 de agosto de 2018. Jean Paulo Leão Rufino 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-77.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Vistos. Recebo o recurso somente no efeito devolutivo (art. 43, da lei 

9.099/95). Intime-se a parte recorrida para apresentar suas 

contrarrazões. Após, observadas as formalidades legais, remetam os 

presentes autos à Turma Recursal, com as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Itaúba/MT, 17 de agosto de 2018. Jean Paulo Leão Rufino 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-95.2015.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

DIOGENES P. BATTISTI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Vistos. Recebo o recurso somente no efeito devolutivo (art. 43, da lei 

9.099/95). Considerando que a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, observadas as formalidades legais, remetam os presentes 

autos à Turma Recursal, com as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Itaúba/MT, 17 de agosto de 2018. Jean Paulo Leão Rufino 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-92.2015.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Guedes Carrara OAB - MT0014865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Autos nº. 8010047-92.2015.8.11.0096 Vistos. Cuida-se de cumprimento 

de sentença voluntário promovido por EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S/A. No Id. 10175653, o devedor comprovou o 

cumprimento da obrigação imposta na sentença, pugnando pela extinção 

do feito. O reclamante se manifestou no ID 11450341, requerendo o 

levantamento dos valores depositados. DECIDO. Tendo em vista o 

cumprimento integral da obrigação imposta no título judicial, JULGO 
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EXTINTA a execução, nos termos do art. 924, II e 925, do Código de 

Processo Civil. EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor depositado, 

transferindo-se a quantia para a conta corrente indicada na petição de Id. 

11450341, e nos moldes pugnado. Após arquivem-se os presentes autos, 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Itaúba/MT, 17 de agosto de 2018. Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 12/2018/ADM

O Excelentíssimo Senhor Doutor Márcio Rogério Martins, Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Itiquira - MT , no uso de suas atribuições 

legais e na forma da Lei, com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 

25 de setembro de 2008, da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de 

maio de 2011, torna público a abertura do Processo Seletivo para Estágio 

Curricular Remunerado para estudantes do curso de nível superior em 

Direito, cadastro de reserva, para a Comarca de Itiquira, mediante as 

condições estabelecidas neste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 Tornar público a abertura do Processo Seletivo para Credenciamento 

de Estagiários nesta Comarca de Itiquira/MT.

1.2 O processo seletivo visa a formação do cadastro de reserva no 

quadro de estagiários remunerados da Comarca de Itiquira, para 

estudantes de nível superior em Direito.

1.3 O estágio será realizado nas unidades judiciais da Comarca.

1.4 Aos estagiários incumbe o desempenho de atividades que possibilitem 

aprendizado técnico sob a supervisão e acompanhamento de um 

magistrado ou servidor do Poder Judiciário, sem qualquer forma de vínculo 

empregatício.

1.5 O processo seletivo obedecerá às normas deste edital e do Edital n.º 

14/2012-GSCP e terá validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado 

por igual período.

1.6 O processo seletivo será realizado em etapa única, consistente em 

uma prova objetiva.

1.7 O conteúdo programático constará do Anexo I do presente edital.

1.8 Será observado o cumprimento de 30 (trinta) horas semanais, 

distribuídas em 06 (seis) horas diárias, em horário de funcionamento da 

Instituição, sem prejuízo das atividades discentes.

1.9 Os estagiários farão jus à bolsa-auxílio no valor de R$ 920,84 

(novecentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos).

1.10 Nos termos do art. 29 da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de 

maio de 2011, é assegurado ao estagiário auxilio transporte no valor de R$ 

158,40 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).

1.11 Todos os estagiários, na vigência do Termo de Compromisso do 

Estágio, terão cobertura de seguro de acidentes pessoais, cujo 

pagamento da apólice será responsabilidade da empresa de 

operacionalização de Programas de Estágio, conforme dispõe o art. 32 da 

Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011.

1.12 Em conformidade com o art. 26 da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, 

de 30 de maio de 2011, a vigência do contrato será fixada no Termo de 

Compromisso de Estágio, pelo período de 01 (um) ano, podendo ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, mediante instrumento próprio, 

com exceção dos portadores de deficiência, a teor do que estabelece o 

artigo 11 da Lei n. 11.788, de 25/9/2008.

2 DOS REQUISITOS PARA ESTÁGIO CURRICULAR

2.1 Estar freqüentando o ensino regular em instituições públicas ou 

privadas de educação superior.

2.2 Os estagiários de nível superior deverão estar regularmente 

matriculados em Universidade e Faculdades do Estado de Mato Grosso, 

reconhecidas pelo Ministério da Educação – MEC, e que estejam cursando, 

no mínimo, o terceiro semestre do curso de Direito, .

2.3 Na data da contratação, o estudante deve ter a idade mínima de 16 

(dezesseis) anos completos.

3 DA INSCRIÇÃO

3.1 As inscrições serão realizadas somente pessoalmente de forma 

gratuita e recebidas, exclusivamente, no endereço do Fórum da Comarca 

de Itiquira, Rua Mato Grosso, n.º 140, Centro, no período de 27 de 

setembro de 2018 a 27 de setembro de 2018, no horário das 13:00 às 

19:00 horas.

3.1.1 Não haverá cobrança da taxa de inscrição.

3.2 A Diretoria do Foro da Comarca de Itiquira não se responsabiliza por 

solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos 

computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência 

de dados.

3.3 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, que poderá ser excluído 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.

3.4 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do 

candidato e apresentado no local da realização das provas.

3.5 A relação dos interessados que tiverem suas inscrições deferidas 

constará em edital a ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico e 

disponibilizado no mural no átrio do Fórum.

4 DAS VAGAS

4.1 Os candidatos aprovados serão convocados pela Divisão de Estágio 

do Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça, de acordo 

com as vagas disponibilizadas neste edital e as que surgirem durante o 

prazo de validade da seleção.

4.2 A ocupação da vaga pelo candidato aprovado estará condicionada ao 

comparecimento no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação e à 

apresentação dos documentos de identificação pessoal e comprobatórios 

do vínculo com a instituição de ensino conveniada.

4.3 Somente poderão ingressar no estágio os candidatos que estejam até 

o limite de 06 (seis) meses da data prevista para a conclusão do curso.

5 DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

5.1 As pessoas portadoras de deficiência, amparadas pelo art. 37, inciso 

VIII da Constituição Federal; pelo Decreto n. 3.298/99, de 20 de dezembro 

de 1999; pelo art. 17, § 5º da Lei n. 11.788/08, pelo § 2º do art. 8º da Lei 

Complementar n. 04/90 – Estatuto dos Servidores Público do Estado de 

Mato Grosso e pelo art. 21 da Lei Complementar n. 114, de 25 de 

novembro de 2002, e enunciado administrativo do Conselho Nacional de 

Justiça no Pedido de Providências n. 2008100000018125, poderão, nos 

termos do presente edital, concorrer a 10% (dez por cento) das vagas 

que surgirem dentro do prazo de validade do processo seletivo.

5.2 Sem prejuízo do disposto no subitem 5.1, para efeito de reserva de 

vaga, serão considerados portadores de deficiência os candidatos que se 

enquadrarem em uma das seguintes categorias, desde que compatíveis 

com as atribuições desenvolvidas no estágio:

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.

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.

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.

5.3 Além das exigências comuns a todos os candidatos para a inscrição 

no processo seletivo, o candidato portador de 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 Itiquira, 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 no estágio, 

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.
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c) Os documentos previstos nas alíneas "a" e "b" deverão ser postados 

via correio, por carta registrada com AR, até o dia 12/04/20416, para o 

seguinte endereço: Fórum Dês Francisco Bianco Filho, Rua Mato Grosso, 

140,Centro, Itiquira/MT, CEP. 78790-000.

5.3.1 A data da emissão do atestado médico referido no subitem 5.3., 

alínea "a", deverá ser de, no máximo, 30 (trinta) dias antes da data da 

publicação deste edital.

5.4 O não encaminhamento de qualquer um dos documentos 

especificados no subitem 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.

5.5 O candidato portador de 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.

5.6 O atestado médico terá validade somente para este Processo Seletivo 

e não será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias desse 

documento.

5.7 O candidato portador de 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.

5.8 Os candidatos portadores de deficiência ficam submetidos à mesma 

nota mínima exigida aos demais candidatos para aprovação.

5.9 As vagas não preenchidas, reservadas aos candidatos portadores de 

deficiência, serão aproveitadas pelos demais candidatos aprovados, em 

estrita observância à ordem de classificação no processo seletivo.

5.10 A classificação de candidatos portadores de deficiência obedecerá 

aos mesmos critérios adotados para os demais candidatos.

5.11 O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição 

conforme as instruções constantes deste edital será considerado 

inabilitado para participar da seleção.

6 DO EXAME DE SELEÇÃO

6.1 A prova será aplicada para todos os candidatos na data de 06 de 

outubro de 2018, das 13h às 16h, no Recinto do Fórum sito à Rua: Mato 

Grosso nº 140, Centro, Município de Itiquira/MT.

6.2 O candidato deverá apresentar-se para prova munida de documento 

de identidade original, comprovante de inscrição e caneta esferográfica 

transparente de tinta azul ou preta, com antecedência de trinta minutos 

antes do início da prova.

6.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de 

identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser 

apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão 

policial, expedido há, no máximo, quinze dias, juntamente com qualquer 

outro documento que contenha foto.

6.4 Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de 

nascimento, CPF, Título de eleitor, carteira de estudante, nem documentos 

ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.

6.5 Não será aceito cópia do documento de identidade, ainda que 

autenticada, nem protocolo do documento.

6.6 A prova terá duração de 03 (três) horas. As questões serão 

elaboradas de acordo com o conteúdo programático constante do Anexo I 

deste Edital.

6.7 A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório conterá 40 

(quarenta) questões, valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada uma. 

Cada questão objetiva terá a forma de teste, com quatro alternativas (a, b, 

c, d).

6.8 Para os candidatos do curso de Direito, a prova constará de 10 (dez) 

questões de Português, 10 (dez) de Noções de Informática e 20 (vinte) de 

Noções de Direito (Constitucional, Civil, Processual Civil, Penal e 

Processual Penal). Para os demais candidatos, de nível superior, a prova 

constará de 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais (Atualidades), 

10 (dez) questões de Português, 10 (dez) de Raciocínio Lógico e 10 (dez) 

de Noções de Informática, cujo conteúdo programático está descrito no 

Anexo I deste Edital.

6.9 No preenchimento do cartão de resposta da prova objetiva não será 

admitida qualquer rasura, aplicação de corretivo ortográfico (liquid paper 

ou similar) ou apagamento por meio de borracha ou similar, sendo 

computada como errada a questão com tais ocorrências.

6.10 O preenchimento da identificação do candidato na prova deverá ser 

realizado apenas no local especificamente destinado para esse fim.

6.11 Não será permitido qualquer tipo de consulta.

6.12 Os candidatos deverão observar as instruções dos fiscais de sala e 

portar-se com urbanidade e decoro em relação a eles, aos demais 

responsáveis pela fiscalização da aplicação das provas e aos demais 

candidatos, sob pena de desclassificação do processo seletivo.

6.13 A ausência do candidato no local e horário designados para a 

realização das provas importará na sua eliminação.

7 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO

7.1 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no 

mínimo 50% (cinqüenta por cento) de acertos na prova objetiva

7.2 A classificação será efetuada por ordem decrescente do total de 

pontos obtidos pelos candidatos na prova objetiva.

7.3 Em caso de empate, será priorizado o candidato que:

a) Tiver cumprido maior parte do curso;

b) Apresentar melhor pontuação na prova de Português;

c) Tiver maior idade.

7.4 A nota final no processo seletivo será a soma algébrica da nota obtida 

na prova objetiva.

7.5 O resultado do processo seletivo será divulgado no Diário de Justiça 

Eletrônico e no átrio do Fórum da Comarca de Itiquira/MT.

7.6 A habilitação no processo de seleção de estagiários não gera direito à 

convocação, que far-se-á na conveniência e necessidade da 

administração, garantindo aos aprovados a preservação da ordem de 

classificação no ato de preenchimento das vagas.

8 DOS RECURSOS

8.1 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.

8.2 Os recursos deverão ser interpostos somente por meio do endereço 

eletrônico: itiquira@tjmt.jus.br

8.3 Os recursos relativos a este processo seletivo serão analisados e 

decididos pelo Juiz Diretor do Foro.

8.5 Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão e 

fundamentação clara, objetiva e consistente.

8.6 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.

9 DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO

9.1 A homologação do Processo Seletivo será feita pelo Juiz Diretor do 

Foro.

10 DA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO

10.1 Para contratação do estagiário, deverão ser observados os 

seguintes requisitos:

a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo;

b) Matrícula e frequência regular do educando em curso de educação 

superior em direito, atestados pela instituição de ensino;

c) Ter idade mínima 16 (dezesseis) anos completos;

d) Celebração de Termo de Compromisso entre o educando, a parte 

concedente do estágio e a instituição de ensino;

e) Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas 

presentes no Termo de Compromisso.

10.2 Os candidatos aprovados serão convocados via e-mail pela Gestão 

de Recursos Humanos da Comarca de Itiquira, obedecendo-se à ordem de 

classificação e o número de vagas existentes. É responsabilidade do 

candidato informar qualquer alteração de dados, por meio do endereço 

eletrônico: itiquira@tjmt.jus.br.

10.3 Ao serem convocados, os candidatos deverão apresentar os 

seguintes documentos:

a) Cópia do RG (Identidade) e CPF;

b) 02 (duas) fotografias recentes, tamanho 3x4;

c) Ficha Cadastral preenchida (Anexo II);

d) Comprovante de residência (conta de água, luz, telefone, etc.)

e) Declaração de matrícula expedida pela instituição de ensino, na qual 

conste estar matriculado;

f) Declaração de relação de Parentesco, conforme Portaria n. 

789/2009/DRH (Anexo III).

10.4 Uma vez convocados, os candidatos aprovados que não 

comparecerem para formalizar a assinatura do Termo de Compromisso no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis serão considerados desistentes, 
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seguindo-se à nomeação do próximo classificado.

11 DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:

11.1 Das atividades a serem desenvolvidas pelos estagiários:

a) Examinar e estudar os autos, findos ou em curso, quando a chefia 

julgar útil ao aprendizado, podendo ser-lhes solicitada análise escrita;

b) Realizar pesquisas sobre matéria jurídica relacionada com a respectiva 

atividade;

c) Executar tarefas inerentes ao seu desempenho, como verificar o 

andamento de processos, obter certidões, cópias de julgados e de 

documentos diversos;

d) Atender e prestar informações pertinentes a advogados, partes, 

procurados, promotores, peritos do juízo, ou qualquer outra autoridade;

e) Remeter, receber e transportar processo, documentos e 

correspondências;

f) Cadastrar ações ajuizadas na serventia e manter atualizada a 

movimentação dos processos;

g) Preparar os autos para o processamento;

h) Restaurar, arquivar e desarquivar processos;

i) Elaborar e enviar os arquivos de publicações para a Imprensa Oficial 

(Diário da Justiça Eletrônico);

j) Redigir e expedir ofícios, mandados, cartas precatórias, despachos ou 

qualquer outro documento de interesse processual;

k) Pesquisar e juntar petições;

l) Acompanhar audiências;

m) Executar tarefas inerentes ao seu desempenho, atendendo e 

prestando informações e/ou realizando quaisquer outras tarefas 

pertinentes às atividades que se fizerem necessárias às áreas 

específicas de cada curso.

12 DOS DEVERES E PROIBIÇÕES

12.1 É vedado ao estagiário:

a) Patrocinar, como estagiário da Ordem dos Advogados do Brasil, 

processos em qualquer unidade do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso;

b) Receber, a qualquer título, quantias, valores ou bens em razão de sua 

função, salvo a bolsa de estágio e auxílio-transporte;

c) Valer-se do estágio para captação de clientela, para facilitar a 

tramitação de autos do seu interesse particular ou de clientes, ou 

obtenção de qualquer tipo de vantagens para si ou para outrem;

d) Usar documentos comprobatórios de sua condição para fins estranhos 

à função;

e) Manter, sob sua guarda, sem expressa autorização do Magistrado ou 

responsável pela unidade, papéis, documentos e processos pertencentes 

ou que estejam sob a responsabilidade do Poder Judiciário.

12.2 São deveres do estagiário:

a) Acatar as instruções e determinações dos supervisores;

b) Ter ética e sigilo ao lidar com informações que teve conhecimento em 

razão de seu aprendizado;

c) Respeitar e tratar com urbanidade os magistrados, servidores do Poder 

Judiciário e público em geral;

d) Utilizar crachá de identificação;

e) Utilizar vestimenta compatível ao ambiente de estágio;

f) Pontualidade e disciplina;

g) Vocabulário adequado.

13 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer 

membro da equipe de aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, 

informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e 

de classificação.

13.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os 

atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo.

13.3 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, 

atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou 

evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em 

Edital ou aviso a ser publicado.

13.4 A qualidade de estagiário não confere direito nem expectativa de 

direito de ingresso nos quadros do Poder Judiciário, não estabelecendo 

vínculo contratual ou estatutário de nenhuma natureza, nem ensejando 

precedência ou prioridade para fins de classificação em concurso para 

investidura em cargo público, conforme disciplina o art. 3º da Lei n. 

11.788, de 25 de setembro de 2008.

13.5 E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o 

presente Edital. Publique-se. Afixe-se no átrio do Fórum para 

conhecimento geral.

Itiquira, 17 de agosto de 2018

Márcio Rogério Martins. Juiz de Direito e Diretor do Foro

ANEXO I

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

NÍVEL SUPERIOR - DIREITO

PORTUGUÊS

1) Ortografia Oficial.

2) Acentuação Gráfica.

3) Flexão Nominal e Verbal;

4) Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação.

5) Emprego de Tempos e Modos Verbais

6) Vozes do Verbo.

7) Concordância Nominal e Verbal.

8) Regência Nominal e Verbal.

9) Ocorrência de crase.

10) Pontuação.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

1) Conceitos básicos de sistemas operacionais Windows XP, gerenciador 

de arquivos, gerenciador de impressão.

2) Modos de utilização e conceitos de editores de texto e planilhas.

3) Noções básicas do Word.

4) Noções básicas de Excel.

5) Gerenciamento de arquivos.

6) Ferramentas e aplicativos de navegação e navegadores.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

1) Constituição: conceito, objeto e classificações. Supremacia da 

Constituição. Aplicabilidade das normas constitucionais.

2) Dos princípios fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais. 

Dos direitos e deveres individuais e coletivos.

3) Da nacionalidade. Nacionalidade originária. Nacionalidade derivadas. 

Hipóteses constitucionais de perda de nacionalidade.

4) Da organização do Estado. Da organização político-administrativa. Da 

união. Dos estados federados. Dos municípios. Da administração pública.

5) Dos servidores públicos.

6) Do Poder Judiciário. Das funções essenciais à Justiça.

7) Do Poder Executivo.

8) Do Poder Legislativo.

9) Da Ordem Social.

10) Da Seguridade Social.

NOÇÕES DE DIREITO CIVIL.

1) Das Pessoas. Das Pessoas Naturais. Das pessoas jurídicas. Do 

Domicílio.

2) Dos Bens. Das diferentes classes de bens.

3) Dos fatos jurídicos. Do negócio jurídico. Dos atos jurídicos lícitos. Dos 

atos ilícitos.

4) Da prescrição e decadência.

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL

1) Competência: conceito, competência funcional e territorial; competência 

internacional.

2) Processo e procedimento: natureza e princípios, formação, suspensão 

e extinção. Pressupostos processuais, tipos de procedimentos.

3) Prazo: conceito, classificação, princípios, contagem, preclusão.

4) O Juiz: poderes, deveres e responsabilidades.

5) O Ministério Público e os auxiliares da justiça.

6) Sujeitos do processo: das partes e dos procuradores.

7) O Litisconsórcio.

8) Intervenção de terceiros: oposição, nomeação à autoria, denunciação a 

lide, chamamento ao processo e assistência.

9) Dos atos processuais.

10) Da petição inicial: conceito e requisitos.

11) Do pedido: espécies, modificação, cumulação.

12) Da citação: Da resposta do réu: contestação, exceções, 

reconvenção.

13) Da prova: conceito, modalidades, princípios gerais, objeto, ônus e 

procedimentos.

14) Da audiência.

15) Da sentença.

16) Da coisa julgada.

NOÇÕES DE DIREITO PENAL

1) Da aplicação da lei penal. Princípios da legalidade e da anterioridade. A 

lei penal no tempo e espaço. O fato típico e seus elementos. Relação de 
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causalidade.

2) Crime consumado, tentado e impossível.

3) Crime doloso e culposo.

4) Causas excludentes de responsabilidade.

5) Da imputabilidade penal.

6) Das penas: espécies, cominação e aplicação.

7) Da suspensão condicional da pena.

8) Do livramento condicional.

9) Das medidas de segurança.

10) Da extinção da punibilidade.

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL

1) Princípios gerais. Aplicação da lei processual no tempo, no espaço e em 

relação às pessoas. Sujeitos da relação processual. Inquérito Policial.

2) Ação Penal: conceitos, condições, pressupostos processuais. Ação 

Penal pública. Ação Penal Privada.

3) Competência: critérios de determinação e modificação.

4) Da prova: conceito, princípios básicos, objeto, meios, ônus, limitações 

constitucionais da prova, sistemas de apreciação.

5) Do Juiz, do Ministério Público, do acusado e do defensor, dos 

assistentes e auxiliares da justiça.

6) Da prisão e da liberdade provisória.

7) Das citações e intimações.

8) Forma lugar e tempo dos atos processuais.

9) Dos atos processuais.

10) Dos atos das partes, dos Juízes, dos auxiliares da Justiça e de 

terceiros.

11) Dos prazos.

12) Da Sentença.

13) Da coisa julgada.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52143 Nr: 2736-34.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Rian Silva, Werick Sander da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

 Tendo em vista o teor da certidão de ref. 39, informando que o menor se 

encontra residindo na Comarca Deprecada, cancelo a audiência outrora 

designada e determino a devolução da presente missiva com as nossas 

homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 16 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48003 Nr: 446-46.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGÉLICA MARIA FERREIRA MALDONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

 Considerando que este magistrado cumula esta Comarca com a de Pedra 

Preta-MT, verifico a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

motivo pelo qual, redesigno a audiência outrora agendada para o dia 11 de 

setembro de 2018 às 13hr15min.

Cumpram-se as formalidades necessárias para realização da audiência, 

expedindo o necessário

Às providências.

Itiquira-MT, 16 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52389 Nr: 2896-59.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Raimundo da Silva, Junio Santos de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

 Analisando detidamente a presente missiva, pude verificar que ela se 

encontra desacompanhada de documentos imprescindíveis para seu fiel 

cumprimento nesta Comarca, eis que veio tão somente a própria Carta 

Precatória.

Deste modo, solicite-se do Juízo Deprecante ao menos cópia da denúncia 

e do depoimento da testemunha em sede inquisitiva, caso tiver, bem como 

outros documentos que julgar necessários.

Solicite-se ainda, informações quanto ao atual estado do réu, informando 

se ele se encontra preso ou solto.

Após, venham-me os autos conclusos para designação do ato deprecado.

Não aportando as solicitações no prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a 

presente missiva com nossas homenagens de estilo.

Ante o exposto, cancelo a audiência agendada para o próximo dia 21.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 16 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52230 Nr: 2794-37.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diomedes Alves dos Santos, Leandro Mattos 

Pereira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

 Considerando que este magistrado cumula esta Comarca com a de Pedra 

Preta-MT, verifico a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

motivo pelo qual, redesigno a audiência outrora agendada para o dia 11 de 

setembro de 2018 às 10hr30min.

Cumpram-se as formalidades necessárias para realização da audiência, 

expedindo o necessário

Às providências.

Itiquira-MT, 16 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48002 Nr: 445-61.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemar Rodrigues Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almirão dos Santos 

Espanga - OAB:10085/MT

 Vistos etc.

 Considerando que este magistrado cumula esta Comarca com a de Pedra 

Preta-MT, verifico a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

motivo pelo qual, redesigno a audiência outrora agendada para o dia 30 de 

abril de 2019 às 13hr00min.

Cumpram-se as formalidades necessárias para realização da audiência, 

expedindo o necessário

Às providências.

Itiquira-MT, 16 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31242 Nr: 1082-85.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Donizete Ribeiro, Marcos Eduardo da 

Silveira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RICARDO GOMES - 

OAB:126759, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:109334, Odair Donizete 

Ribeiro - OAB:109334/SP

 Vistos etc.

 Considerando que este magistrado cumula esta Comarca com a de Pedra 

Preta-MT, verifico a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

motivo pelo qual, redesigno a audiência outrora agendada para o dia 23 de 

abril de 2019 às 15hr00min.

Cumpram-se as formalidades necessárias para realização da audiência, 

expedindo o necessário

Às providências.

Itiquira-MT, 16 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39137 Nr: 1141-68.2015.811.0027

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

 Considerando que este magistrado cumula esta Comarca com a de Pedra 

Preta-MT, verifico a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

motivo pelo qual, redesigno a audiência outrora agendada para o dia 23 de 

abril de 2019 às 14hr30min.

Cumpram-se as formalidades necessárias para realização da audiência, 

expedindo o necessário

Às providências.

Itiquira-MT, 16 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40175 Nr: 1610-17.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elissandro da Silva Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onorio Gonçalves da Silva 

Junior - OAB:12.992

 Vistos etc.

 Considerando que este magistrado cumula esta Comarca com a de Pedra 

Preta-MT, verifico a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

motivo pelo qual, redesigno a audiência outrora agendada para o dia 23 de 

abril de 2019 às 13hr30min.

Com a proximidade da audiência, intime-se o advogado do réu para que 

informe a este Juízo se ele ainda se encontra recolhido na Casa de 

Custódia de Maringá/PR, a fim de se expedir Carta Precatória para seu 

interrogatório e/ou intimá-lo para comparecer ao ato.

Cumpram-se as formalidades necessárias para realização da audiência, 

expedindo o necessário

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 15 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-26.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO GONZAGA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da redesignação da audiência de Conciliação 

para o dia 20/09/2018, às 11:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-11.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOMAR DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da redesignação da audiência de Conciliação 

para o dia 20/09/2018, às 8:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-11.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOMAR DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da redesignação da audiência de Conciliação 

para o dia 20/09/2018, às 8:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-93.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOMAR DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da redesignação da audiência de Conciliação 

para o dia 20/09/2018, às 8:30 horas.

Comarca de Jauru

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO: Intervalo de 10 (dez) dias 

por 03 (três) oportunidades DIAS AUTOS N.º 1399-52.2014.811.0047 – 

Código 34463 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE REQUERENTE: 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Eli Fernandes dos Reis 

PARTE REQUERIDA: Adão Aparecido Resende Horacio INTIMANDO(A, S): 

Terceiros a quem possa interessar DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

03/03/2015 VALOR DA CAUSA: R$ 724,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da 

parte acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA, ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de ADÃO 

APARECIDO RESENDE HORACIO. Traz em seu bojo, em síntese, que o 

interditando é portador de surdomudez, com 32 anos, ainda 
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semialfabetizado e sem domínio da comunicação por linguagem de sinais. 

Aduziu que essas circunstâncias limita sua capacidade para o 

desempenho dos atos da vida civil. Postulou pela nomeação do Sr. Eli 

Fernandes dos Reis como curador provisório, tendo em vista suspeita de 

que os genitores do interditando estariam se apropriando do benefício 

recebido junto ao INSS, não prestando a devida assistência ao filho, que 

estava sendo assistido pelo Sr. Eli Fernandes dos Reis; e pela 

procedência integral do pedido, para que ADÃO APARECIDO RESENDE 

HORACIO seja declarado parcialmente incapaz para o exercício dos atos 

da vida civil, nos termos do art. 1.782, do Código Civil. A peça vestibular 

veio instruída com documentos de fl. 12/47. Liminarmente, o pleito contido 

na peça inicial para que o Sr. Eli Fernandes dos Reis fosse nomeado como 

curador provisório do interditando foi deferido à fl. 50. Realizada 

audiência, procedeu-se à entrevista do interditando e homologação dos 

quesitos das partes, bem como determinou-se a realização de prova 

pericial pelo Setor de Psiquiatria Forense da Coordenadoria Geral de 

Medicina Legal/MT, oportunidade em que, para defesa do interditando, foi 

nomeado defensor dativo, Dr. Wemerson Alves Ferreira. Com a juntada do 

laudo pericial, fls. 110/115, as partes apresentaram alegações. O 

Ministério Público ratificou o pedido de procedência da ação para 

interdição parcial de ADÃO APARECIDO RESENDE HORACIO, bem ME - 

102 como convolação da curatela provisória em definitiva. Por sua vez, o 

douto defensor manifestouse requerendo a realização de audiência para 

inquirição do curador provisório e interditando sobre possível 

desentendimento no exercício da curatela. Realizada a audiência 

solicitada, colheu-se manifestação das partes, Ministério Público, 

Interditando, Defensor e Curador Especial. Ao final, o Ministério Público e o 

Defensor do interditando chegaram ao consenso de que deveria continuar 

a exercer a curatela o Sr. Eli Fernandes dos Reis, tendo em vista que, com 

o auxílio da interprete nomeada, o interditando expressou preferir sua 

assistência para administrar seus recursos financeiros, em detrimento dos 

genitores. O Dr. Wemerson Alves Ferreira, apresentou alegações finais, 

pugnando pela declaração de interdição parcial e manutenção do curador 

nomeado provisoriamente. É a suma do necessário. Fundamento. Decido. 

Inicialmente, cumpre esclarecer que o feito encontra-se apto para 

julgamento, estando suficientemente instruído, sem necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, inciso I, CPC), além de não possuir 

nulidades ou irregularidades a serem sanadas. Dessa forma, passo ao 

exame do mérito. Trata-se de ação para interdição de ADÃO APARECIDO 

RESENDE HORACIO, proposta pelo Ministério Público Estadual. Nos termos 

do artigo 4º, inciso III, do CC, aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade, são incapazes 

relativamente a certos atos ou à maneira de os exercerem. Ainda, o artigo 

1.767, inciso I, reza que as pessoas na condição retro mencionada estão 

sujeitas à curatela. No caso sub judice, o interditando foi devidamente 

representado por defensor nomeado. Procedeu-se à entrevista pessoal 

em juízo, à prova pericial, bem como audiência complementar para 

apuração de situação fática. Em juízo, na primeira audiência realizada, foi 

possível constatar que o interditando não consegue estabelecer 

comunicação eficiente com pessoas estranhas a seu convívio, 

apresentando dificuldades decorrentes do estado de surdo-mudez, 

acrescidas pelo fato de não estar totalmente alfabetizado e em processo 

de aprendizagem de comunicação por linguagem de sinais ou libras. O 

laudo pericial, acostado aos autos (fls. 110/115), concluiu que o 

interditando apresenta dificuldade na leitura e compreensão, que não pode 

reger sua pessoa e administrar os seus bens de modo consciente e 

voluntário, que possui leve incapacidade para administrar os seus bens, e 

faz constar a ressalva de que somente necessita de auxílio para 

administração. Nesse diapasão, temse que está devidamente comprovada 

a incapacidade parcial do interditando para o exercício das atividades 

inerentes à vida civil. Convém ressaltar que, de acordo com o art. 85, da 

Lei 13.146/2015, a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos 

direitos de natureza patrimonial e negocial e sua definição não alcança o 

direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à 

educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. No que pertine à nomeação de 

curador, dispõe o art. 1.775 que, na falta do cônjuge ou companheiro, é 

curador legítimo o pai ou a mãe; na falta destes, o descendente que se 

demonstrar mais apto, entre os descendentes, os mais próximos 

precedem aos mais remotos e, na falta das pessoas mencionadas neste 

artigo, compete ao juiz a escolha do curador. No caso em concreto, 

noticiouse a existência de procedimento investigativo para apuração de 

possível cometimento de crime de apropriação indébita, supostamente 

praticado pelos genitores do interditando, relacionado a valores recebidos 

do INSS. Desta feita, descabida a nomeação dos ascendentes como 

curadores, ME - 102 ao menos até o término da apuração dos fatos 

noticiados. No mais, em audiência específica, com auxílio de interprete de 

língua brasileira de sinais (LIBRAS), pôde-se colher manifestação do 

interditando a indicar sua preferência pela assistência do Sr. Eli Fernandes 

dos Reis, já nomeado curador provisório. Ante o exposto, decreto a 

interdição de ADÃO APARECIDO RESENDE HORACIO, com ratificação da 

medida liminar concedida, declarando-o relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente apenas os atos relacionados aos direitos de natureza 

patrimonial e negocial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil, 

extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487 inciso I, do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 1.775, § 

1º, do Código Civil, nomeio o Sr. Eli Fernandes dos Reis seu curador. A 

curatela será exercida por prazo indeterminado e nos exatos termos desta 

sentença. A parte curatelada poderá exercer todos os direitos inerentes à 

personalidade, mas, em razão das suas limitações sofrerá restrições nos 

direitos patrimoniais e negociais, ficando proibida de emprestar, transigir, 

dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada e praticar, 

em geral, os atos que não sejam de mera administração, sem a assistência 

da parte curadora, que fica proibida de alienar ou onerar bens da parte 

curatelada, sejam móveis ou imóveis, bem como de contrair 

empréstimo/financiamento em nome desta sem prévia autorização judicial. 

Além disso, a parte curadora deverá empregar toda a renda recebida em 

nome da parte curatelada, incluindo-se eventuais verbas assistenciais ou 

previdenciárias, em prol do bem-estar e eventual recuperação desta, 

sempre com o objetivo de integrá-la à vida social e comunitária. Fica 

proibida a institucionalização sem prévia autorização judicial. Igualmente, a 

parte curadora fica autorizada a representar a parte curatelada perante 

os órgãos da Previdência Social e instituições bancárias (inclusive para 

solicitar e receber benefícios previdenciários e/ou assistenciais, se o 

caso). Dispenso a parte curadora de prestar caução, pois é pessoa 

idônea. Ademais, os rendimentos do curatelado são módicos e não há 

informação de que possua bens, a exigir maiores cautelas. Expeça-se o 

necessário edital, inscrevendo- na plataforma de editais do CNJ e 

publicando-o na Imprensa oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 

dias. Expeça-se o termo de compromisso. Intime-se a parte curadora para 

assinar o termo de compromisso em Cartório, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de remoção do encargo. Expeça-se a certidão de curatela 

definitiva, que só poderá ser entregue após a assinatura do termo de 

compromisso e a publicação do edital. Com o trânsito em julgado, 

inscreva-se esta sentença no Ofício de Registro Civil das Pessoas 

Naturais, na forma do art. 9º, inciso III, do Código Civil Brasileiro. Sem 

condenação em custas, uma vez que incabíveis na espécie. Por 

derradeiro, em decorrência da atuação do causídico nomeado, Dr. 

Wemerson Alves Ferreira, posterior à audiência de entrevista do 

interditando, ato para o qual foi nomeado a princípio, arbitro honorários 

advocatícios no valor equivalente a 02 URH, 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. Intimem-se. Publique-se. Eu, Danielle De 

La Fuente Goltara Gil, Analista Judiciário, digitei. ME - 102 Jauru - MT, 27 

de junho de 2017. Angela Maria Janczeski Góes Juíza Substituta SEDE DO 

JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Rui Barbosa Nº 185 Bairro: Centro Cidade: 

Jauru-MT Cep:78255000 Fone: (65) 3244-1368

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30851 Nr: 696-92.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiane Freitas Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 536

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO
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ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas, a fim de que se manifestem a respeito do 

Laudo Médico Pericial acostado aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 477, §1º, do CPC, sendo que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância.

Jauru, 16 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31225 Nr: 1099-61.2012.811.0047

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eni de Oliveira Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 16 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31908 Nr: 721-71.2013.811.0047

 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: Jacira Vicente Ambrósio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa - 

OAB:15896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 16 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45871 Nr: 1944-20.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos.

Segundo a dicção do artigo 520 da CNGCGJ/MT, seja providenciada cópia 

de segurança e gravação no hard-disk do servidor, na forma do que 

dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma importância 

realçar que de acordo com o que dispõem o art. 405, § 2.º do CPP e o 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC e 475, parágrafo único do CPP. 

DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público, para o fim de 

DETERMINAR a expedição de ofício direcionado à Politec de Pontes e 

Lacerda/MT, com a finalidade de requisitar, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, a remessa do exame de DNA, cujo material do acusado 

Diego Marques Cordeiro foi colhido nesta data. Diante do requerimento 

formulado pela defesa técnica do acusado, com fundamento no princípio 

do contraditório e da ampla defesa e, como forma de garantir que o 

interrogatório seja o último ato da instrução, DEFIRO o pedido formulado 

para o fim de PROCEDER-SE novo interrogatório do acusado nesta data. 

Com a apresentação do exame, ABRA-SE vistas dos autos às partes, 

primeiramente ao Ministério Público e logo em seguida à defesa técnica 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem as derradeiras 

alegações. Saem os presentes intimados. Publicada em audiência. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45316 Nr: 1639-36.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MARÇAL DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõem o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC. Tendo a parte autora apresentado 

alegações finais em audiência, de forma remissiva, declaro encerrada a 

fase instrutória e, nos termos do art. 366 do CPC, volvam-me os autos 

conclusos para prolação de sentença. Não havendo alegações de 

nulidades, saem os presentes intimados. Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44390 Nr: 1116-24.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Mota

 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:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõem o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC. Tendo a parte autora apresentado 

alegações finais em audiência, de forma remissiva, declaro encerrada a 

fase instrutória e, nos termos do art. 366 do CPC, volvam-me os autos 

conclusos para prolação de sentença. Não havendo alegações de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 587 de 785



nulidades, saem os presentes intimados. Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34202 Nr: 1276-54.2014.811.0047

 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: Laci de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõem o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT, não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC. Tendo a parte autora apresentado 

alegações finais em audiência de forma remissiva, declaro encerrada a 

fase instrutória e, nos termos do art. 366 do CPC, volvam-me os autos 

conclusos para prolação de sentença. Não havendo alegações de 

nulidades, saem os presentes intimados. Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42362 Nr: 1713-27.2016.811.0047

 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: Vanessa Carla Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõem o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC. Tendo a parte autora apresentado 

alegações finais em audiência, de forma remissiva, declaro encerrada a 

fase instrutória e, nos termos do art. 366 do CPC, volvam-me os autos 

conclusos para prolação de sentença. Não havendo alegações de 

nulidades, saem os presentes intimados. Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45248 Nr: 1613-38.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõem o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC. Tendo a parte autora apresentado 

alegações finais em audiência, de forma remissiva, declaro encerrada a 

fase instrutória e, nos termos do art. 366 do CPC, volvam-me os autos 

conclusos para prolação de sentença. Não havendo alegações de 

nulidades, saem os presentes intimados. Cumpra-se, às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42725 Nr: 147-09.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUCE MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDERSON FREITAS DA COSTA 

- OAB:21490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO LUIZ FRANCO DE 

CAMPOS - OAB:209784, Uemerson Alves Ferreira - OAB:OAB/MT 

14866

 Pela MM Juíza foi proferida a seguinte decisão:

 Vistos. Nos termos do artigo 335 do CPC, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição. Desta feita, passa a fluir, 

desta data, o prazo para oferecimento de defesa pela requerida Louis 

Dreyfus Commodities Brasil S.. Saem os presentes intimados. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15186 Nr: 1000-28.2011.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MENEZES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Cuida-se de CUMPRIMENTO/EXECUÇÃO de Sentença movida por 

SEBASTIÃO MENEZES DE SOUZA em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Foram acostados aos autos os ofícios noticiando o efetivo pagamento do 

crédito via RPV,s/precatório, cujos valores foram devidamente 

transferidos/levantados pelo patrono da parte autora.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De proêmio, torna-se dispensável a apresentação de prestação de 

contas, vez que o advogado constituído possuí poderes para receber e 

dar quitação (fls. 14) e restando comprovado nos autos que o alvará foi 

expedido em seu nome, a ele compete a responsabilidade pelo repasse da 

quantia recebida ao constituinte.

 Ademais, verifica-se que a parte autora foi devidamente comunicada da 

decisão que autorizou a liberação do alvará em nome do advogado (fls. 

177), no entanto manteve-se inerte. Destaca-se que, a parte autora 

poderá buscar nas vias ordinárias, em ação própria, a restituição de 

valores eventualmente retidos por seu procurador.

 Vale destacar, que a boa fé é presumida, dependendo de prova tão 

somente à má-fé, por corolário, presume-se que os valores levantados 

pelo douto causídico tenham sido repassados à parte autora.

Assim, diante do adimplemento do crédito executado com o respectivo 

comprovante de levantamento dos valores pela parte autora (fls. 179/180), 

DECLARO satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença, nos termos do arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

 Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33206 Nr: 517-90.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 
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Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rainério Espíndola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Cuida-se de AÇÃO de EXECUÇÃO de certidão de honorários advocatícios 

movida por RAINÉRIO ESPÍNDOLA em face do Estado de Mato Grosso, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Foi acostado aos autos o oficio requisitório notificando o efetivo 

pagamento de credito via RPV,s cujos valores foram devidamente 

transferidos para a conta bancaria do exequente.

É o relatório. Fundamento e decido.

De proêmio. Verifica-se que o exequente foi regularmente intimado do 

oficio requisitório acostado ás fls.77/81, todavia permaneceu inerte, de 

modo que anuiu tacitamente com o pagamento.

Assim, diante do adimplemento do credito executado, conforme 

comprovante de deposito na conta corrente do exequente (fls.81), 

DECLARO satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença/execução, nos termos do arts.924, inciso II, e 925 ambos do 

CPC.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos á Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providencias 

necessárias, nos termos do art.5º e seguintes do Provimento 

nº12/2017CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13411 Nr: 415-10.2010.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença entabulado por João Batista de 

Oliveira, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Examinando os autos, observa-se que o executado juntou documentos às 

fls. 155/156 que demonstram que a Autarquia adimpliu integralmente a 

dívida.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o feito, nos termos do art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, produzindo efeito quando declarada por 

sentença (CPC, art. 925).

Após, observada as formalidades legais e de praxe, arquivem-se os 

autos, mediante as baixas, cautelas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 9159 Nr: 161-42.2007.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual - PGE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.C.Bedoni ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucio Lima dos Santos - 

OAB:

 Vistos.

INTIME-SE a Fazenda Pública, por remessa dos autos, nos termos do art. 

25 da Lei n.º 6.830/80 e 183, § 1º, do CPC, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se sobre as inconsistências apontadas pela parte 

executada acerca das parcelas 03, 04 e 05 do parcelamento, bem como 

sobre os demais argumentos e documentos apresentados pelo executado 

às fls. 145/192.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31273 Nr: 29-72.2013.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDERSON FREITAS DA 

COSTA - OAB:21490/O

 Vistos

Considerando o teor da certidão de fls. 121, INTIME-SE o sentenciado, 

pessoalmente. Na impossibilidade da intimação pessoal, desde já, nos 

termos do art. 1.387, in fine, da CNGC, nomeio defensor dativo, o Dr. 

JANDERSON FREITAS DA COSTA, inscrito na OAB/MT 21490/O 

tão-somente para ser intimado da sentença absolutória e/ou extintiva.

Após, dê integral cumprimento às providências consignadas na parte final 

do provimento jurisdicional.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32541 Nr: 1420-62.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izoil Augusto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Vistos

DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público às fls. 60, de modo que, 

DETERMINO que seja providenciada a INCLUSÃO do mandado de prisão no 

Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP 2.0, bem como o 

retorno dos autos ao arquivo provisório até que transcorra o prazo 

indicado na decisão de suspensão processual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33029 Nr: 349-88.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudion Angelo de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 Vistos

Tendo em vista que o Ministério Público já se manifestou (fls. 248/250), 

INTIME-SE a Defesa e o reeducando, para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias manifestarem acerca do cálculo de liquidação de pena de fls. 

247.

Em seguida, volvam-me os presentes autos conclusos para possível 

homologação do referido cálculo e análise dos demais requerimentos 

ministeriais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33219 Nr: 531-74.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a intimação do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS para 
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que, manifeste no presente feito, acerca da decisão de fls. 122/123, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 15 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30612 Nr: 437-97.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irany do Carmo de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO que a Secretaria informe à parte autora o valor 

disponibilizado, referente ao alvará de fls. 142, através do número de 

telefone (65) 99961-2753 do Sr. Irineu, seu filho, indicado às fls. 153, para 

as diligências necessárias para o efetivo recebimento.

Após, certificado o resultado da diligência, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, às providências.

Jauru/MT, 15 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30968 Nr: 818-08.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdinéia da Costa Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Renachioni Claudino - 

OAB:16305/OAB/MT, Luana Silva Lima - OAB:16050/MT, Regina Célia 

Sabioni Lourimier - OAB:9.087/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Execução de Sentença movida por Valdinéia da Costa Ramos 

em face do INSS, objetivando o recebimento de (04) quatro parcelas 

devidas em um único pagamento corrigidos monetariamente conforme 

decisão de fls. 161/163.

O requerimento encontra-se acostado ao processo de conhecimento, 

onde as partes já foram qualificadas. Os demais requisitos do artigo 

534,do CPC, foram devidamente cumpridos.

REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que seja procedida a 

regularização dos registros e da autuação do feito, fazendo-se constar 

que se trata de Cumprimento de Sentença contra Fazenda Pública.

Nos termos do artigo 535 do CPC, intime-se a Fazenda Pública na pessoa 

de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30824 Nr: 664-87.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Cassimiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Execução de Sentença movida por Marly Cassimiro de Souza 

em face do INSS, objetivando o recebimento de pensão por morte.

O requerimento encontra-se acostado ao processo de conhecimento, 

onde as partes já foram qualificadas. Os demais requisitos do artigo 

534,do CPC, foram devidamente cumpridos.

REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que seja procedida a 

regularização dos registros e da autuação do feito, fazendo-se constar 

que se trata de Cumprimento de Sentença contra Fazenda Pública.

Nos termos do artigo 535 do CPC, intime-se a Fazenda Pública na pessoa 

de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33262 Nr: 572-41.2014.811.0047

 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: Aranildes Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT-8.973 B, Paula 

Rodrigues da Silva - OAB:13605/aA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO, o pedido feito em caráter de urgência, haja vista que o benefício 

foi implantado, conforme fls. 127 dos autos.

Intime-se a parte exequente por meio de seu advogado, via DJE, para que 

se manifeste, no prazo de 15 dias, requerendo no que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31688 Nr: 479-15.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elson Lopes Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido formulado às fls. 165/166, haja vista que já foram 

expedidos os ofícios requisitórios ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região (fls. 163/164), havendo, inclusive, notícia do pagamento da RPV 

referente aos honorários sucumbenciais (fls. 167), pelo que, caso haja 

requerimento da parte nesse sentido, deste já, DEFIRO-O.

 Antes, porém, INTIME-SE o executado para tomar ciência do inteiro teor 

desta decisão, bem como para, caso queira, apresentar impugnação ou 

recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do provimento nº. 68/2018 do CNJ.

Não havendo impugnação ou recurso, CERTIFIQUE a preclusão desta 

decisão e, depois de escoado o prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento.

 Cumprido os expedientes retro, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

provisório, sem baixa na distribuição, até que sobrevenha ao feito a 

informação do pagamento do precatório expedido às fls. 164.

 Com a chegada do ofício noticiando o pagamento do precatório, 

DESARQUIVEM-SE os autos e DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, 

para que requeira o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30379 Nr: 197-11.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Execução de Sentença por Zilda de Oliveira em face do INSS, 

objetivando o recebimento do valor conforme planilha de cálculo de fls. 
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113.

O requerimento encontra-se acostado ao processo de conhecimento, 

onde as partes já foram qualificadas. Os demais requisitos do artigo 534, 

do CPC, foram devidamente cumpridos.

REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que seja procedida a 

regularização dos registros e da autuação do feito, fazendo-se constar 

que se trata de Cumprimento de Sentença contra Fazenda Pública.

Nos termos do artigo 535 do CPC, intime-se a Fazenda Pública na pessoa 

de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31571 Nr: 347-55.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Militão da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento/execução de sentença apresentado por 

Alexandre Militão da Rocha em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, ambos qualificados nos autos.

Regularmente intimado, o exequente manifestou-se às fls. 141/142, 

concordando com as planilhas de cálculos apresentadas pela parte 

executada.

 Destarte, considerando a concordância expressa da parte exequente, 

HOMOLOGO os cálculos de p. 138/140, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos.

Preclusa a presente decisão, observando-se as disposições contidas no 

artigo 535, §3º, do CPC, e com base no artigo 100, caput, da Constituição 

Federal e Resolução n.º 115 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a EXPEDIÇÃO de RPV ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região.

Advirto ao Gestor Judiciário, que a emissão dos ofícios requisitórios 

(precatórios e RPVs) deverá ser realizada por meio exclusivamente 

eletrônico, a teor da Resolução Presi. 32 do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.

 Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, em nome do patrono, conforme pedido de fls. 142, 

(instrumento de procuração juntado aos autos), referente ao benefício e 

honorários sucumbenciais.

Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32615 Nr: 1496-86.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. da S. Moura Representações Bovina ME, 

Rodrigo da Silva Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

INTIME-SE o exequente para promover o regular andamento do feito, sob 

pena de suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei 

6.830/80.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, nos termos do art. 40, §2º, da 

Lei nº 6.830/80, SUSPENDO a presente execução pelo prazo de 01 (um) 

ano, sem contagem do prazo prescricional, ficando, nesse período, aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública, que, a 

qualquer momento, poderá solicitar o desarquivamento para as diligências 

necessárias.

 Cientifique-se a Fazenda Pública acerca da presente decisão (§ 1°, do 

art. 40 da Lei 6.830/80).

Decorrido o prazo de um ano de suspensão, sem a indicação do endereço 

do devedor ou de bens passíveis de penhora, os autos permanecerão no 

ARQUIVO, correndo, desde então, o prazo da prescrição intercorrente.

 Escoado o prazo de cinco anos, após o arquivamento, sem que sejam 

encontrados o endereço do devedor ou bens penhoráveis, dê-se vista à 

exequente, para manifestação quanto ao decurso do prazo prescricional.

CONSIGNEM-SE a suspensão e o arquivamento, com as respectivas datas 

na capa dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32638 Nr: 1518-47.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronilda Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante os ofícios da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF 

da 1ª Região, acostados às fls. 123/124, noticiando o efetivo pagamento 

da requisição de pequeno valor (RPV), DEFIRO o requerimento para 

levantamento dos valores vinculados aos presentes autos.

 Antes, porém, INTIME-SE o executado para tomar ciência do inteiro teor 

desta decisão, bem como para, caso queira, apresentar impugnação ou 

recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do provimento nº. 68/2018 do CNJ.

Não havendo impugnação ou recurso, CERTIFIQUE a preclusão desta 

decisão e, depois de escoado o prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento.

 Caso a procuração constante dos autos possua cláusula específica de 

outorga de poderes para receber valores e dar quitação, o que deverá 

será averiguado e certificado pelo Sr. Gestor, AUTORIZO, desde já, a 

retirada dos alvarás e/ou transferência dos valores para a conta bancária 

indicada pelo procurador da parte autora (art. 450, caput, CNCG).

A teor do art. 450, §3º, da CNGC, determino que a parte autora ou seu 

sucessor, seja devidamente CIENTIFICADA, por qualquer meio idôneo de 

comunicação, sobre a presente decisão. Ressalto, todavia, que o alvará 

deverá ser expedido imediatamente, independentemente da efetivação da 

comunicação à parte (§4º, do art. 450, CNGC).

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 1559 Nr: 319-10.2001.811.0047

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Deodato da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Darcilia Zagne Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Compulsando os autos, verifico que o inventariante foi intimado por meio 

de seu advogado e pessoalmente para apresentar as primeiras 

declarações, sendo que nas duas oportunidades deixou transcorrer os 

prazos fixados sem manifestação, como se vê às fls. 80, 86, 92, 105, 108 

e 112.

De realçar que a apresentação das primeiras declarações é ato crucial no 

processo de inventário, posto que nela serão descritos o estado da 

herança, ativo e passivo, herdeiros e legatários, com todos os 

pormenores possíveis.

Ademais, a apresentação das primeiras declarações é ato processual 

imputado exclusivamente ao inventariante, nos termos do art. 618, inciso 
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III, do Código de Processo Civil e sua ausência inviabiliza o andamento 

processual do inventário, restando evidente a ausência de 

desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC).

Lado outro, quando o autor não promover os atos e diligências que lhe 

incumbir e abandonar a causa por mais de trinta dias, ocasionará a 

extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 485, III, CPC).

Com base no exposto e atendendo ao preconizado no artigo 317 do 

Código de Processo Civil, DETERMINO A INTIMAÇÃO do inventariante, 

pessoalmente, bem como de seu advogado via DJe, para no prazo de 15 

(quinze) dias, promover os atos necessários ao regular andamento do 

feito, especialmente cumprir a decisão de fls. 79, sob pena de extinção 

sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 6324 Nr: 1308-74.2005.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Tendo em vista que o executado não foi encontrado por duas 

oportunidades para ser intimado da sentença de fls. 35, tendo sido 

certificado que ele se encontra em lugar incerto e não sabido, bem ainda, 

por ele ter sido citado via edital (fls. 26), DETERMINO a intimação do 

executado via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que fique ciente 

da sentença proferida nos autos.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE o trânsito em julgado, após, REMETAM-SE 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para 

as providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ.

 Jauru/MT, 14 de agosto de 2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8315 Nr: 506-42.2006.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA NATALINA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9721-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença proferida no bojo dos 

Embargos à Execução, cujas as cópias foram transladadas para o 

presente feito (fls. 143/145), DETERMINO o prosseguimento do feito, com a 

consequente EXPEDIÇÃO das requisições de pequeno valor - RPV ou 

precatório, observando-se a planilha de cálculos das fls. 135, a serem 

dirigidos ao Desembargador Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, através do sistema e-PRECWEB.

Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Sobre a RPV ou precatório expedido, ouçam-se as partes no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do art. 11 da Resolução n. 405/2016, do Conselho 

de Justiça Federal.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes, ou com manifestação 

favorável, proceder-se-á a assinatura dos ofícios requisitórios (RPV ou 

Precatório), bem como os remeterá imediatamente ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, via sistema e_PrecWeb, nos termos da 

Resolução Presi 32 do TRF1.

 Com a chegada da informação do pagamento da RPV ou precatório, 

DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que entender 

de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de agosto de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8363 Nr: 542-84.2006.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesus Amadeu Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.M.S. Farias - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:MT-12.403-A, Elaine Moreira do Carmo - OAB:8.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que apesar de 

devidamente intimado o exequente não promoveu o andamento do feito, 

conforme certificado às fls. 243.

Isso posto, INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente, e através de seu 

procurador, via Dje, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsione o 

feito, requerendo o que de direito, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e VOLTEM conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 15 de agosto de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010128-57.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010128-57.2016.8.11.0047. EXEQUENTE: MAYRLA THANDRA MARTINS 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Visto. 

Primeiramente, se os valores sequestrados não foram vinculados ao 

presente feito, DETERMINO que a Secretaria empreenda as diligências 

pertinentes junto à Conta Única dos Depósitos Judiciais do Estado de Mato 

Grosso, com a finalidade de providenciar a vinculação do referido 

numerário. Após, considerando que a parte executada devidamente 

intimada deixou transcorrer o prazo sem manifestação acerca da 

constrição efetuada, DEFIRO o requerimento formulado pela parte 

exequente para AUTORIZAR o levantamento dos valores vinculados aos 

autos. Antes, porém, INTIME-SE a parte executada para tomar ciência do 

inteiro teor desta decisão, bem como, caso queira, apresentar impugnação 

ou recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do provimento nº. 68/2018 do CNJ. Não havendo impugnação ou 

recurso, CERTIFIQUE a preclusão desta decisão e, depois de escoado o 

prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE alvará de levantamento, conforme 

requerido pela parte exequente. Com o levantamento, caso nada mais seja 

requerido pela parte exequente no prazo de 15 (quinze) dias, 

REMETAM-ME os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 16 

de agosto de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000095-93.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000095-93.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO JAURU, 16 de 

agosto de 2018. Visto. Primeiramente, se os valores sequestrados não 

foram vinculados ao presente feito, DETERMINO que a Secretaria 

empreenda as diligências pertinentes junto à Conta Única dos Depósitos 

Judiciais do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de providenciar a 

vinculação do referido numerário. Após, considerando que a parte 

executada devidamente intimada deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação acerca da constrição efetuada, DEFIRO o requerimento 

formulado pela parte exequente para AUTORIZAR o levantamento dos 

valores vinculados aos autos. Antes, porém, INTIME-SE a parte executada 

para tomar ciência do inteiro teor desta decisão, bem como, caso queira, 

apresentar impugnação ou recurso que entender pertinente, no prazo de 

05 (cinco) dias, nos termos do provimento nº. 68/2018 do CNJ. Não 

havendo impugnação ou recurso, CERTIFIQUE a preclusão desta decisão 

e, depois de escoado o prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento, conforme requerido pela parte exequente. Com o 

levantamento, caso nada mais seja requerido pela parte exequente no 

prazo de 15 (quinze) dias, REMETAM-ME os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 16 de agosto de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000096-78.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000096-78.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. 

Primeiramente, se os valores sequestrados não foram vinculados ao 

presente feito, DETERMINO que a Secretaria empreenda as diligências 

pertinentes junto à Conta Única dos Depósitos Judiciais do Estado de Mato 

Grosso, com a finalidade de providenciar a vinculação do referido 

numerário. Após, considerando que a parte executada devidamente 

intimada deixou transcorrer o prazo sem manifestação acerca da 

constrição efetuada, DEFIRO o requerimento formulado pela parte 

exequente para AUTORIZAR o levantamento dos valores vinculados aos 

autos. Antes, porém, INTIME-SE a parte executada para tomar ciência do 

inteiro teor desta decisão, bem como, caso queira, apresentar impugnação 

ou recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do provimento nº. 68/2018 do CNJ. Não havendo impugnação ou 

recurso, CERTIFIQUE a preclusão desta decisão e, depois de escoado o 

prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE alvará de levantamento, conforme 

requerido pela parte exequente. Com o levantamento, caso nada mais seja 

requerido pela parte exequente no prazo de 15 (quinze) dias, 

REMETAM-ME os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 16 

de agosto de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000097-63.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000097-63.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. 

Primeiramente, se os valores sequestrados não foram vinculados ao 

presente feito, DETERMINO que a Secretaria empreenda as diligências 

pertinentes junto à Conta Única dos Depósitos Judiciais do Estado de Mato 

Grosso, com a finalidade de providenciar a vinculação do referido 

numerário. Após, considerando que a parte executada devidamente 

intimada deixou transcorrer o prazo sem manifestação acerca da 

constrição efetuada, DEFIRO o requerimento formulado pela parte 

exequente para AUTORIZAR o levantamento dos valores vinculados aos 

autos. Antes, porém, INTIME-SE a parte executada para tomar ciência do 

inteiro teor desta decisão, bem como, caso queira, apresentar impugnação 

ou recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do provimento nº. 68/2018 do CNJ. Não havendo impugnação ou 

recurso, CERTIFIQUE a preclusão desta decisão e, depois de escoado o 

prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE alvará de levantamento, conforme 

requerido pela parte exequente. Com o levantamento, caso nada mais seja 

requerido pela parte exequente no prazo de 15 (quinze) dias, 

REMETAM-ME os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 16 

de agosto de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010032-08.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010032-08.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: RAINERIO ESPINDOLA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Visto. 

Primeiramente, se os valores sequestrados não foram vinculados ao 

presente feito, DETERMINO que a Secretaria empreenda as diligências 

pertinentes junto à Conta Única dos Depósitos Judiciais do Estado de Mato 

Grosso, com a finalidade de providenciar a vinculação do referido 

numerário. Após, considerando que a parte executada devidamente 

intimada deixou transcorrer o prazo sem manifestação acerca da 

constrição efetuada, DEFIRO o requerimento formulado pela parte 

exequente para AUTORIZAR o levantamento dos valores vinculados aos 

autos. Antes, porém, INTIME-SE a parte executada para tomar ciência do 

inteiro teor desta decisão, bem como, caso queira, apresentar impugnação 

ou recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do provimento nº. 68/2018 do CNJ. Não havendo impugnação ou 

recurso, CERTIFIQUE a preclusão desta decisão e, depois de escoado o 

prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE alvará de levantamento, conforme 

requerido pela parte exequente. Com o levantamento, caso nada mais seja 

requerido pela parte exequente no prazo de 15 (quinze) dias, 

REMETAM-ME os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 16 

de agosto de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010028-68.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010028-68.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Visto. 

Primeiramente, se os valores sequestrados não foram vinculados ao 

presente feito, DETERMINO que a Secretaria empreenda as diligências 

pertinentes junto à Conta Única dos Depósitos Judiciais do Estado de Mato 

Grosso, com a finalidade de providenciar a vinculação do referido 

numerário. Após, considerando que a parte executada devidamente 

intimada deixou transcorrer o prazo sem manifestação acerca da 

constrição efetuada, DEFIRO o requerimento formulado pela parte 

exequente para AUTORIZAR o levantamento dos valores vinculados aos 

autos. Antes, porém, INTIME-SE a parte executada para tomar ciência do 

inteiro teor desta decisão, bem como, caso queira, apresentar impugnação 

ou recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do provimento nº. 68/2018 do CNJ. Não havendo impugnação ou 

recurso, CERTIFIQUE a preclusão desta decisão e, depois de escoado o 

prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE alvará de levantamento, conforme 

requerido pela parte exequente. Com o levantamento, caso nada mais seja 

requerido pela parte exequente no prazo de 15 (quinze) dias, 

REMETAM-ME os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 16 

de agosto de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000138-30.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000138-30.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Visto. 

Primeiramente, se os valores sequestrados não foram vinculados ao 

presente feito, DETERMINO que a Secretaria empreenda as diligências 

pertinentes junto à Conta Única dos Depósitos Judiciais do Estado de Mato 

Grosso, com a finalidade de providenciar a vinculação do referido 

numerário. Após, considerando que a parte executada devidamente 

intimada deixou transcorrer o prazo sem manifestação acerca da 

constrição efetuada, DEFIRO o requerimento formulado pela parte 

exequente para AUTORIZAR o levantamento dos valores vinculados aos 

autos. Antes, porém, INTIME-SE a parte executada para tomar ciência do 

inteiro teor desta decisão, bem como, caso queira, apresentar impugnação 

ou recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do provimento nº. 68/2018 do CNJ. Não havendo impugnação ou 

recurso, CERTIFIQUE a preclusão desta decisão e, depois de escoado o 

prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE alvará de levantamento, conforme 

requerido pela parte exequente. Com o levantamento, caso nada mais seja 

requerido pela parte exequente no prazo de 15 (quinze) dias, 

REMETAM-ME os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 16 

de agosto de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-12.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MARQUES RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR BATISTA PINHEIRO FILHO OAB - MT21934/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010131-12.2016.8.11.0047. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA MARQUES 

RESENDE REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Primeiramente, 

DETERMINO que a secretaria tome as providências devidas no sentido de 

retificar a distribuição do feito, fazendo constar que se trata de processo 

que visa cumprimento da sentença, tendo como parte exequente Maria de 

Fátima Marques Resende e como parte executada o Banco do Brasil S.A. 

Na sequência, considerando que houve o adimplemento voluntário da 

obrigação, DEFIRO o requerimento formulado pela parte exequente, para o 

fim de DETERMINAR o levantamento dos valores vinculados aos presentes 

autos. Antes, porém, INTIME-SE a parte executada para tomar ciência do 

inteiro teor desta decisão, bem como, caso queira, apresentar impugnação 

ou recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do provimento nº. 68/2018 do CNJ. Não havendo impugnação ou 

recurso, CERTIFIQUE a preclusão desta decisão e, depois de escoado o 

prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE alvará de levantamento, conforme 

requerido pela parte exequente. Com o levantamento, caso nada mais seja 

requerido pela parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

REMETAM-ME os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 16 

de agosto de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-34.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO BALBINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010093-34.2015.8.11.0047. REQUERENTE: FABIANO BALBINO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. Primeiramente, DETERMINO 

que a secretaria tome as providências devidas para retificar a distribuição 

do feito, fazendo constar que se tratar de processo que visa cumprimento 

da sentença, tendo como parte exequente Fabiano Balbino de Oliveira e 

como parte executada Claro S.A. Na sequência, considerando que 

ocorreu o trânsito em julgado da sentença (id. n.º 13796837) que julgou 

procedente o pedido formulado na impugnação à execução (id. n.º 

13517042), DEFIRO o requerimento formulado pela parte executada, para 

DETERMINAR o levantamento dos valores vinculados aos presentes autos. 

Antes, porém, INTIME-SE a parte exequente para tomar ciência do inteiro 

teor desta decisão, bem como, caso queira, apresentar impugnação ou 

recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do provimento nº. 68/2018 do CNJ. Não havendo impugnação ou recurso, 

CERTIFIQUE a preclusão desta decisão e, depois de escoado o prazo de 

02 (dois) dias, EXPEÇA-SE alvará de levantamento, conforme requerido 

pela parte executada (id. n.º 13670157). Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

REMETAM-ME os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 16 

de agosto de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000141-82.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000141-82.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

JAURU, 16 de agosto de 2018. Vistos. Considerando foram juntados aos 

autos o cálculo de liquidação do débito realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, DETERMINO a 

intimação da parte exequente, por seus advogados, para, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestar nos autos requerendo o que entender pertinente. 

INTIME-SE a parte exequente. CUMPRA-SE, expedindo o necessário 

Jauru/MT, 16 de agosto de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000140-97.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000140-97.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Visto. 

Considerando que foram juntados aos autos o cálculo de liquidação do 

débito realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, DETERMINO a intimação da parte exequente, por 

seus advogados, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste nos 

autos requerendo o que entender pertinente. INTIME-SE a parte exequente. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário Jauru/MT, 16 de agosto de 2018. 

Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010037-30.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010037-30.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: RONALDO NOGUEIRA 

MACHADO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Vistos Considerando o teor da petição (id. n.º 13348557), renúncia 

expressa do valor que excede o limite para expedição de requisição de 

pequeno valor, qual seja, R$ 12.824,00 (doze mil oitocentos e vinte e 

quatro reais), com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 011/2017, 

DETERMINO a expedição e remessa do oficio requisitório, observando-se 

o que determina a Lei Estadual n.º 10.656/17, devidamente acompanhado 

dos documentos informados nos incisos do § 1° do referido artigo, para 

que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) dias, providencie seu 

efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 011/2017). Por fim, 

AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor. INTIMEM-SE 

as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário Jauru/MT, 16 de agosto 

de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44992 Nr: 1754-20.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DOMINGOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062

 Impulsiono os autos a fim de proceder a INTIMAÇÃO do Requerido da 

audiência e do despacho a seguir transcrito: "Vistos.

1. Cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da precatória de 

mandado.

2. Para o cumprimento do ato, designo audiência para o dia 27/08/2018, às 

13h30min (horário oficial de Cuiabá – MT).

 3. Após, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e 

anotações de estilo.

4. Comunique-se o juízo deprecante.

 5. Intime-se. Cumpra-se com urgência.

Juscimeira-MT, 10 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35995 Nr: 1168-17.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA SOUZA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135

 Vistos em Correição.

1. Diante da informação contida em certidão de Ref: 132, homologo a 

desistência da oitiva da testemunha Sr. Reldson Janies Seixas, conforme 

postulada pelo Parquet em Ref: 125.

2. Ademais, designo audiência para interrogatório da ré para o dia 

18/09/2018, às 14h (horário oficial de Cuiabá-MT), na qual a ré devera 

comparecer acompanhada de seu (ua)(s) Advogado (a)(s).

3. Atente-se o (a) Sr (a). Gestor (a) para proceder com a intimação 

apenas da ré, do(a) Advogado(a) de Defesa, bem como do membro do 

Ministério Público.

4. Solicite-se o recambiamento da ré para comparecer à audiência 

supradesignada.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 16 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25256 Nr: 1002-87.2014.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PAULA MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ CARLOS PAULA MARINHO, Filiação: 

Maria Paula Brun e Sebastião Alves Marino, data de nascimento: 

23/02/1985, brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, solteiro(a), cabeleireiro, 

Telefone (66) 9969-4947. 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.
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Resumo da Inicial: Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso, através do Promotor de Justiça Signatário, com supedâneo, 

no artigo 129, inciso I, da Magna Carta de 1988, e artigo 41 e seguintes do 

Código de Processo Penal, vem à honrosa presença de Vossa Excelência 

oferecer DENÚNCIA em desfavor de LUIZ CARLOS PAULA MARINHO, 

vulgo “VITÓRIA”, supra qualificado, como por incurso nas sanções do 

artigo 155, § 1º do Código Penal Pátrio, protestando para que seja 

recebida e autuada esta, procedendo-se à citação do denunciado, 

instalando-se o devido processo legal. Para ao final ser condenado.Daniel 

Carvalho Mariano, Promotor de Justiça.

Despacho: Vistos.Analisando a peça acusatória, verifico que a mesma 

preenche os requisitos do art. 41, CPP, bem como demonstra estar 

presentes a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, razão 

pela qual RECEBO a denúncia oferecida em desfavor de LUIZ CARLOS 

PAULO MARINHO. Cite-se o acusado para apresentar resposta escrita à 

acusação, por meio de advogado, em 10 (dez) dias, nos termos dos 

artigos 396 e 396-A do Código Processual Penal.O Oficial de Justiça 

deverá indagar ao acusado se ele pretende constituir advogado ou se o 

juiz deve nomear-lhes um defensor público ou dativo para patrocinar a sua 

defesa, consignando as suas razões (Itens 7.5.1.4 e 7.5.1.5 da CNGC, 

acrescidos pelo Provimento nº 30/08-CGJ).Decorrido o prazo sem 

manifestação ou caso o acusado manifeste a vontade de ser patrocinado 

por defensor dativo, desde já NOMEIO a Defensoria Pública para proceder 

à defesa do mesmo, devendo ser o Defensor Público atuante na Comarca 

intimado para apresentar resposta à acusação no mesmo prazo (10 dias, 

art. 396-A, §2º, CPP).Defiro a cota ministerial encartada junto à denúncia. 

Atenda-se conforme requerido pelo parquet.COMUNIQUE-SE o 

recebimento da denúncia 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 item 7.16.1, da CNGC, CERTIFICANDO-SE as 

comunicações nos autos.CIÊNCIA ao Ministério Público.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, AMANDA ARRAES DE 

OLIVEIRA, digitei.

Juscimeira, 15 de agosto de 2018

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32621 Nr: 1468-13.2016.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR LUIZ FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDGAR LUIZ FIGUEIREDO, Cpf: 

32158947934, Rg: 2034833, Filiação: Lourença Barreiro Figueiredo e 

Ruben Figueiredo, data de nascimento: 13/03/1957, brasileiro(a), natural 

de Botucatu-SP, solteiro(a), aposentado, Telefone 66-99633-1310. 

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: Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATOGROSSO denuncia EDGAR LUIZ FIGUEIREDO, como incurso nas 

disposições do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n° 

9.503/97), razão pela qual requer que seja, a presente inicial recebida, 

registrada e autuada, citando o denunciado para apresentar resposta à 

acusação, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, bem 

como ao final ser condenado, com cláusula de devido processo legal, 

ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas abaixo arroladas, 

por serem imprescindíveis: FABIANO JANDREI BOGO – Policial Rodoviário 

Federal, qualificado às fls. 03-IP e PAULO HENRIQUE PEDROSA FONSECA 

– Policial Rodoviário Federal, qualificado às fls. 04-IP. MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Promotoria de Justiça de Juscimeira/MT, 

03 de maio de 2017. ADALBERTO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR, Promotor 

de Justiça.

Despacho: 2. Isto posto, RECEBO a denúncia ofertada contra os 

acusados, como incursos na(s) sanção(ões) nela descrita(s).3. Citem os 

denunciados para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias.4. Na resposta, os acusados poderão arguir preliminar(es) e 

alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento(s) e 

justificação(ões), especificar a(s) prova(s) pretendida(s) e arrolar 

testemunha(s), até o máximo legal (08 (oito), art. 401, CPP - Rito Ordinário; 

e 05-cinco, art. 532, CPP-Rito Sumário) qualificando-a(s) e requerendo sua 

intimação, quando necessário (artigos 396 e 396-A do Código de 

Processo Penal).5. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o 

acusado, citado, não constituir defensor, será nomeado defensor(a) para 

oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias.6. O Oficial de Justiça deverá, por 

ocasião do cumprimento do mandado de citação, indagar dos réus se os 

mesmos possuem advogado(a) constituído(a) ou condições de constituir 

procurador(a). Em caso negativo, os autos deverão ser encaminhados 

imediatamente ao(à) douto(a) Defensor(a) Público(a) para patrocinar as 

defesas, independentemente do transcurso do prazo de 10 dias acima 

assinalado (CNGC, Cap. 07, Seção 05, Item 7.5.1.4).7. Não tendo sido 

juntada(s) aos autos, solicite informação(ões) sobre eventual(ais) 

antecedente(s) do acusado no Cartório Distribuidor desta Comarca, no 

Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso, no Instituto Nacional 

de Identificação Criminal, e demais localidades solicitadas na cota 

ministerial do "parquet".8. Defiro os demais pleitos contidos na cota do 

Parquet, expeça-se o necessário para tanto.9. Comunique o recebimento 

desta denúncia ao distribuidor criminal, ao Instituto de Identificação 

Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de Polícia local.10. 

Apresentada ou não a resposta no prazo de 10 (dez) dias, volte-me 

conclusos.11. Cumpra-se.Juscimeira - MT, 08 de maio de 2017.ALCINDO 

PERES DA ROSA 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, AMANDA ARRAES DE 

OLIVEIRA, digitei.

Juscimeira, 15 de agosto de 2018

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24734 Nr: 740-40.2014.811.0048

 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: ZILDINETI DE OLIVEIRA RODRIGUES ARCENO LOPES, 

WTALR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDSON ARCENO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de proceder a 

INTIMAÇÃO da advogada dativa a tomar ciência da data de audiência 

conforme parte do despacho a seguir transcrito:"..Analisando os autos, 

verifico a necessidade de prosseguir na instrução do feito em busca da 

entrega do devido processo legal. Assim, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 28/08/2018, às 13h (horário oficial de Cuiabá-MT), 

na qual as partes deverão comparecer acompanhadas de seus 

Defensores/Advogados.

4. Dê-se vistas à Defensoria Pública desta Comarca, para ciência quanto à 

designação da audiência.

5. Intimem-se as testemunha arroladas pela Defensoria Pública desta 

Comarca, com fulcro no artigo 455, § 4º, inciso IV, do novo Código de 

Processo Civil.

6. Intimem-se as partes, a Defensoria Pública e a Defensora Dativa.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa
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 Cod. Proc.: 24266 Nr: 445-03.2014.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANO FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

00943779103, Rg: 1604472-0, Filiação: Geonice Ferreira da Silva, data de 

nascimento: 24/05/1982, brasileiro(a), natural de Juscimeira-MT, 

solteiro(a), motorista, Telefone (66)9.9905.5768. 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: Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso denuncia ADRIANO FERREIRA DA SILVA, vulgo “NI”, como 

incurso nas disposições do artigo163, parágrafo único, inciso I, do Código 

Penal c.c artigo 21 do Decreto-lei 3.688/1941, razão pela qual requer seja 

a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para se ver 

processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, 

devendo ao final ser condenado. Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais. 

Juscimeira, 16 de fevereiro 2016. RHYZEA LÚCIA CAVALCANTI DE 

MORAIS - Promotora de Justiça Substituta

Despacho: Vistos.1. Defiro o pleito contido na cota ministerial de Ref: 65 . 

Desta feita estando o(a)(s) acusado(a)(s) em lugar incerto e não sabido, 

cumpra-se a decisão inicial citando-o(a)(s) e intimando-o(a)(s) por edital 

com prazo dilatório de 15 (quinze) dias (CPP, art. 361). Se não 

comparecer(em), nem constituir(em) advogado(a)(s), ficarão suspensos o 

processo e o curso do prazo prescricional, tendo em vista que o(s) 

crime(s) fora(m) cometido(s) após a entrada em vigor da Lei nº. 9.271/96, 

isto é, após a data de 17/06/1996.2. Sem prejuízo, expeça-se ofício à 

Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso, requisitando 

informações a respeito do(a)(s) acusado(a)(s), a fim de que fique 

demonstrado e comprovado que o(a)(s) mesmo(a)(s) não se encontra(m) 

preso(a)(s) dentro dos limites territoriais deste Estado (Súmula 351 do 

STF).3. Após, decorrido(s) o(s) prazo(s) fixado(s) e certificado o 

necessário, ao MP para manifestação, inclusive acerca de eventual 

necessidade do decreto prisional cautelar do(a)(s) réu(s). Prazo: 10 (dez) 

dias.4. Ciência ao MP.Juscimeira-MT, 20 de julho de 2018.Alcindo Peres da 

RosaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ésder Oliveira de 

Souza, digitei.

Juscimeira, 15 de agosto de 2018

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44992 Nr: 1754-20.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DOMINGOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062

 Vistos.

1. Cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da precatória de 

mandado.

2. Para o cumprimento do ato, designo audiência para o dia 27/08/2018, às 

13h30min (horário oficial de Cuiabá – MT).

 3. Após, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e 

anotações de estilo.

4. Comunique-se o juízo deprecante.

 5. Intime-se. Cumpra-se com urgência.

Juscimeira-MT, 10 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24734 Nr: 740-40.2014.811.0048

 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: ZILDINETI DE OLIVEIRA RODRIGUES ARCENO LOPES, 

WTALR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDSON ARCENO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Vistos.

1. Primeiramente, intime-se a representante legal do infante para que 

proceda a abertura de conta poupança em nome do menor, devendo a 

mesma informar nos autos o número da referida conta, no prazo de 15 

(quinze) dias.

2. Após a informação acima mencionada, determino a expedição de oficio 

para a empresa empregadora (Sorve Camp Sorvetes, localizada na Av. 

Santa Tereza, nº 350, Bairro Jupiara, cidade de Campo Verde-MT, CEP 

78.840-000), para que proceda o desconto da pensão alimentícia na folha 

de pagamento do requerido, devendo o(a) Sr.(a) Gestor(a) encaminhar a 

informação prestada pela representante do menor (número da conta 

poupança) e cópia a decisão que deferiu e arbitrou os alimentos 

provisórios, devendo a empresa, informar se foi efetivado o desconto em 

folha do débito alimentar, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Analisando os autos, verifico a necessidade de prosseguir na instrução 

do feito em busca da entrega do devido processo legal. Assim, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28/08/2018, às 13h (horário 

oficial de Cuiabá-MT), na qual as partes deverão comparecer 

acompanhadas de seus Defensores/Advogados.

4. Dê-se vistas à Defensoria Pública desta Comarca, para ciência quanto à 

designação da audiência.

5. Intimem-se as testemunha arroladas pela Defensoria Pública desta 

Comarca, com fulcro no artigo 455, § 4º, inciso IV, do novo Código de 

Processo Civil.

6. Intimem-se as partes, a Defensoria Pública e a Defensora Dativa.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 14 de julho de 2017.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34035 Nr: 174-86.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE . - OAB:78069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 Vistos em correição.

 1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (NCPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 17 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa
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Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22989 Nr: 1050-80.2013.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FRANCISCO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5234

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

O(A) Doutor(a) Alcindo Peres da Rosa Juiz(a) de Direito e Presidente do 

Tribunal do Júri da Comarca de Juscimeira - MT , na forma da lei etc.

 F A Z S A B E R , a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes na Sessão ordinária do Tribunal do Júri desta 

Comarca, com início previsto para o dia 25/09/2018 às 08:00 horas, 

ficando pelo presente edital convocados a comparecer na referida data e 

horário, ao Plenário situado no Edifício do Fórum local, ao final indicado.

1. TATIANA OLIVEIRA ASSIS MASCARENHAS – PROFESSORA

2. MARIA APARECIDA AGUIAR OLIVEIRA – SERVIDORA PÚBLICA

3. MAIKELIS ALMEIDAMASCARENHAS – DO LAR

4. BRUNA RAFAELA FONTANELI – ENFERMEIRA

5. JOSÉ CARLOS SOUZA COSTA – FUNCIONÁRIO PÚBLICO

6. MAIKELLE PEREIRA DA SILVA – ESTUDANTE

7. VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS

8. HERLONES WUILLES DOS SANTOS – PROFESSOR

9. JOSÉ CÂNDIDO DA COSTA – SITIANTE

10 SONIA ZAGO CARDOSO – FUNCIONÁRIA PÚBLICA

11. CAISA RIBEIRO FRANÇA – AUTÔNOMA

12. DAIHANE XAVIER MARQUES – VENDEDORA

13.JOSUEL CARVALHO BARBOSA – GERENTE DO SICREDI

14. JOSÉ WILSON RODRIGUES – COMERCIANTE

15. LEONICE MATHEUS BARBOSA – FUNCIONÁRIA PÚBLICA

16. NAILCE MACHADO – AUTÔNOMA

17. CLÁUDIA OLIVEIRA DOS ANJOS – PROFESSORA

18. ARACY MARIA DOS SANTOS – PROFESSORA

19. ATAIDE MARCOS DE ARRUDA – SERVIÇOS GERAIS

20. ALICE SALES DA SILVA – DO LAR

21. CELIA SCHEMBEK SOUZA – SERVIDORA PÚBLICA

22. NEIDEMAR SANTOS DE OLIVEIRA – FUNCIONÁRIA PÚBLICA

23. ADÃO ALVES ARRAIS – FUNCIONÁRIO PÚBLICO

24. CRISTIANE ZANATA – SECRETÁRIA

25. HELENA RODRIGUES BARBOSA FRANCO – SERVIDORA PÚBLICA

Suplentes:

1. KEILA SILVA PANIAGO – SERVIDORA PÚBLICA

2. OLINTO TIAGO COELHO – PECUARISTA

3. RICARDO MASCARENHAS CORREIA – MOTORISTA

4. ROSILENE SANTOS SILVA – PROFESSORA

5. NATALIA CALTRO BEZERRA COSTA – PROFESSORA

6. MUNILA SILVA MARTINS – SECRETÁRIA

7. JOÃO LOPES ASSUNÇÃO – FARMACÊUTICO

 Eu, Lucilene Soares Paniago Mascarenhas , que o digitei.

Juscimeira - MT, 17 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz (a) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

SEDE DO JUÍZO: Rua O Nº 220 - Bairro: Cajus - Cidade: Juscimeira-MT 

Cep:78810000 - Fone: (66) 3412-1119

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45965 Nr: 2149-12.2018.811.0048

 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: ELIANA APARECIDA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.(...). Outrossim, cite-se a autarquia requerida para 

apresentar resposta escrita, pelo prazo legal, acompanhada de 

documentos e rol de testemunhas, com pedido de perícia, se for o caso, 

ficando a requerida ciente de que não se defendendo, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos.4. Ademais, verifico que a demanda 

demonstra a imprescindibilidade da realização de perícia médica. Assim, 

DETERMINO a realização de Perícia e nomeio perita(a) na pessoa de Dr.(a) 

Vanessa Cristina Santini Santana, inscrito(a) no CRM nº 9500/MT, tendo 

como endereço Rua Ibirarema, nº. 1977, Centro, Jaciara/MT, o(a) qual 

deverá cumprir rigorosamente o encargo que lhe foi cometido 

independentemente de termo de compromisso.5. FIXO honorários periciais, 

ao(à) perito(a) supra nomeado(a), no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais), o que faço com fulcro no artigo 28, § único e anexo único - tabela 

V, da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, do Conselho da Justiça Federal, 

haja vista a necessidade de deslocamento do(a) perito(a) até esta 

circunscrição, bem como a indenização sobre os gastos com alimentação, 

estadia e grau de dificuldade da pericia a ser realizada, observando-se 

ainda o tempo de tramitação do processo relacionado ao possível agravo 

da situação indicada pela parte autora.6. Intime-se o(a) perito(a) dando-lhe 

ciência da nomeação e no mesmo ato, dos quesitos formulados pelo juízo 

nesta decisão, bem como para que promova o agendamento, desde logo, 

da data em que a pericia será efetuada. Ciente de que o laudo pericial 

deverá ser entregue em cartório 20 (vinte) dias após a realização da 

perícia.7. (...)9. Acostado o laudo pericial, intimem-se as partes, através 

de seus procuradores, para que manifestem acerca do laudo, podendo 

inclusive requerer maiores esclarecimentos. Prazo: 5 (cinco) dias.10. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27004 Nr: 511-46.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AMARILDO DINIZ, Cpf: 03705367897, Rg: 

14230305, Filiação: Marcelina Alves de Oliveira Diniz e Nildo Diniz, data de 

nascimento: 18/07/1962, brasileiro(a), natural de Pederneiras-SP, 

solteiro(a), motorista, Telefone (66) 9633-4502. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

denuncia AMARILDO DINIZ, supra qualificado, como incurso nas sanções 

do artigo 306, § 1º , I do Código de Trânsito Brasileiro, protestando para 

que seja recebida e autuada esta, procedendo-se à citação do 

denunciado, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser 

considerado, ouvindo-se na instrução da ação as testemunhas e a vítima 

adiante indicadas: 01. PRF Júnior César Mascarenhas, fl 03 IP e PRF 

Miguel Augusto Breckenfeld Machado, fl 05 IP. Juscimeira, 29 de junho de 

2015. DANIEL CARVALHO MARIANO. Promotor de Justiça.

Despacho: Vistos.1. l RECEBO a denúncia oferecida em desfavor de 

AMARILDO DINIZ. 2. Cite-se o acusado para apresentar resposta escrita à 

acusação, por meio de advogado, em 10 (dez) dias, nos termos dos 

artigos 396 e 396-A do Código Processual Penal.3. O Oficial de Justiça 

deverá indagar ao acusado se ele pretende constituir advogado ou se o 

juiz deve nomear-lhes um defensor público ou dativo para patrocinar a sua 

defesa, consignando as suas razões (Itens 7.5.1.4 e 7.5.1.5 da CNGC, 

acrescidos pelo Provimento nº 30/08-CGJ).4. Decorrido o prazo sem 

manifestação ou caso a acusada manifeste a vontade de ser patrocinado 

por defensor dativo, desde já NOMEIO a Defensoria Pública para proceder 

à defesa do mesmo devendo ser o Defensor Público atuante na Comarca 

intimado para apresentar resposta à acusação no mesmo prazo (10 dias, 

art. 396-A, §2º, CPP).5. COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos 

órgãos de praxe (Cartório Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do 
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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 item 7.16.1, 

da CNGC, CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.6. CIÊNCIA ao 

Ministério Público.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, AMANDA ARRAES DE 

OLIVEIRA, digitei.

Juscimeira, 17 de agosto de 2018

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45977 Nr: 2154-34.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELLIPE ARTUR PEREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISO ANASTACIO 

MOREIRA - OAB:14821

 Vistos em Correição.

1. Cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da precatória de 

mandado.

2. Após, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e 

anotações de estilo.

3. Comunique-se o juízo deprecante.

 4. Cumpra-se com urgência.

Juscimeira-MT, 17 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23095 Nr: 1151-20.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO GONÇALVES DOS SANTOS, GISELE ROSA 

DA SILVA, GUSTAVO PANIAGO SANTIN, DIONE PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO PANIAGO SANTIN, DIONE 

PORTELA, REINALDO GONÇALVES DOS SANTOS, GISELE ROSA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666, DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:MT-12223, MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469, EDVANIA OLIMPIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT18460/O, JOSEANE M. ALVIM PARMIGIANI - 

OAB:OAN/MT18564/, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:MT-12223

 Vistos em Correição.

Em consulta direta deste magistrado, verifiquei a inexistência de saldo a 

ser penhorado nas contas bancárias do executado.

Esclareço que em alguns casos o bloqueio pode se dar em valores 

ínfimos, que não justificam a concretização da transferência, conforme 

dispõe o provimento nº 18/2007 da CGJ.

Com efeito, intime-se o exeqüente para requerer o que de direito em 5 dias 

(NCPC, art. 218), sob pena do feito ser SUSPENSO, e remetido ao arquivo 

provisório, consoante dispõe o artigo 40 da LEF e art. 921, inciso III do 

NCPC.

Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, volte-me os autos 

conclusos.

Junte-se cópia da consulta on-line.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44028 Nr: 1316-91.2018.811.0048

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTE SANSÃO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.(...)3. Postergo a análise do pedido liminar para o 

momento processual oportuno, eis que vislumbro que as provas 

produzidas são unilaterais, restando necessária a angularização 

processual do feito com a citação da parte requerida.4. Com efeito, a 

praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida5. Ademais, designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 03/10/2018, às 16h (horário oficial de Mato 

Grosso).6. Cite-se e intime-se a parte requerida, com a antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, para comparecer à audiência ou querendo, 

apresentar resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas, ficando o réu ciente de que, não comparecendo e não se 

representando por preposto com poderes para transigir, ou não se 

defendendo, inclusive por não ter advogado, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da 

prova dos autos.7. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas 

indicadas na petição inicial e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE 

AUTORA DEVERÁ TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS 

INDEPENDETEMENTE DE INTIMAÇÃO.8. Defiro as benesses da assistência 

judiciária gratuita, na esteira do disposto no artigo 4º da Lei nº. 1.060/50.9. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40450 Nr: 3065-80.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 3.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

efeitos legais, o acordo acostado nestes autos, celebrado entre as partes, 

com base no artigo 487, inciso III, "b", do novo Código de Processo Civil, 

com relação ao DIVÓRCIO, GUARDA, ALIMENTOS e VISITAS.3.2. 

Outrossim, nos termos do artigo 226, § 6º da Constituição Federal, decreto 

o divórcio de ELIANE DOS SANTOS LIMA e VANDERLEI DOS SANTOS 

LIMA.3.3. A autora voltará a utilizar o nome de solteira ELIANE DOS 

SANTOS.3.4. 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 sob os auspícios da 

Justiça Gratuita, devendo ser expedidas duas vias da Certidão de 

Casamento já constando a averbação, para entrega aos requerentes, 

mantendo-se cópia nos autos.3.5. Isento de custas, eis que as partes são 

beneficiárias da assistência judiciária gratuita, na esteira do disposto nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.3.6. Após, o 

trânsito em julgado e cumpridas todas as deliberações, ao arquivo com 

baixas e anotações de estilo.3.7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Juscimeira - MT, 19 de janeiro de 2018.Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74601 Nr: 48-13.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO MARTINS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA SANTOS 

SOUZA - OAB:22806/O

 Diante do exposto, verifica-se por este juízo, que ainda se encontram 

presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção do decreto 

preventivo de Aparecido Martins de Lima, uma vez que, a custódia 

cautelar do acusado se encontra fundamentada nos pressupostos legais, 

delineados em decisão pretérita e mantidos até a presente data. Neste 

viés, MANTENHO a prisão preventiva de Aparecido Martins de Lima, pelos 

fatos e fundamentos expostos. Em tempo, intime-se o Parquet e a defesa 

para oferecimento das alegações finais. Sendo o caso, certifique o 

decurso de prazo. Após, volte concluso. Marcelândia/MT, 16 de agosto de 

2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74257 Nr: 1899-24.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS AUGUSTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Almeida Ferraciolli - 

OAB:MT/18563

 Vistos, etc.

Em face da participação deste Magistrado em curso na capital Cuiabá/MT, 

redesigno a audiência de instrução de instrução e julgamento para o dia 17 

de setembro de 2018, às 14h30min.

Cumpra-se. Intimem-se. Requisite-se escolta.

Ciência ao Parquet

Marcelândia/MT, 15 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71204 Nr: 215-64.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CLEBER FREITAS MENDES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Diante do exposto, verifica-se por este juízo, que ainda se encontram 

presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção do decreto 

preventivo de Jean Cleber Freitas Mendes Alves, uma vez que, a custódia 

cautelar do acusado se encontra fundamentada nos pressupostos legais, 

delineados em decisão pretérita e mantidos até a presente data. Neste 

viés, MANTENHO a prisão preventiva de Jean Cleber Freitas Mendes 

Alves, pelos fatos e fundamentos expostos. Em tempo, atualize o BNPM 

1.0 e 2.0, requisitem-se informações quanto à carta precatória expedida à 

fl.99, após, com as informações, intimem-se as partes para oferecimento 

de alegações finais, no prazo legal. Encerrado, conclusão Marcelândia/MT, 

16 de agosto de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72243 Nr: 824-47.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUALDINEI SILVA PEREIRA, Josue da Silva 

Santos, ELISA APARECIDA DE PAZ DA SILVA, Roberson de Oliveira Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B, REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT

 Vistos etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelos réus às fl. 173/176 e 193, 

tudo mais que dos autos consta, verifico não incidir nenhum caso de 

absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal 

ou de extinção de punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018, 

ÀS 16h00min.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl. 10, para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei..

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

Expeça-se escolta se necessário.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 16 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72816 Nr: 1148-37.2017.811.0109

 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): VALDECIR GAZZIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Considerando que o acordo resguarda o interesse social consistente em 

ter o meio ambiente reparado, atingindo a finalidade precípua da Ação Civil 

Pública proposta, conforme o previsto no art. 1º, I, da Lei 7.347/85, 

HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo de 

vontades efetivado entre as partes acima epigrafadas, devendo o 

processo ficar suspenso até a comprovação do cumprimento do pacto.

Em síntese: a) Comunicar a SEMA/MT da autuação da infração ambiental 

de fls. 19/31 no processo do CAR da r. área, comprovando o referido ato 

no prazo de 6 (seis) meses;

b) Aderir ao CAR e todas as obrigações administrativas (ex. PRA, PRAD e 

etc.) impostas pela SEMA/MT no processo de CAR;

c) Apresentar nos autos Certificado de Regularização Ambiental ou PRA 

aprovado pela SEMA/MT;

d) No caso de descumprimento das obrigações supra restou fixada multa 

penal o valor de R$ 750.000,00, a qual pode ser prorrogada pelo juiz em 

caso fortuito ou força maior, requerida pelas partes; sem prejuízo das 

obrigações de fazer supra posta e continuidade do feito quanto aos 

pedidos de indenização por danos;

e) suspensão do feito até a comprovação pela parte requerida das 

obrigações

 f) suspensão da ordem de registro da presente ação na margem da 

matrícula do imóvel.

Nestes termos, decreto a suspensão do feito até a comprovação do 

cumprimento do que foi acordado, devendo o processo aguardar em 

arquivo provisório.

Expeça-se mandado para o cartório de registro de imóveis a fim de 

levantar o registro da respectiva ação da matrícula do imóvel.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 16 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67907 Nr: 225-45.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DOERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Vista ao Ministério Público para se manifestar sobre as preliminares 

arguidas. Após, voltem os autos conclusos.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 16 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72837 Nr: 1162-21.2017.811.0109

 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): TELVANE VILELA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ednardo Rodrigues de 

Sousa - OAB:10464/GO, Juliana Oliveira Dias - OAB:21279/GO, 

ROBERTO MARQUES DE SOUZA - OAB:7487

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Defiro o pedido do Ministério Público, quanto à expedição de carta 

precatória para o oferecimento da proposta de acordo no Juízo 

Deprecado. Expeça-se carta precatória.

Quanto ao pedido de multa, prevista no art. 334, §8º, do CPC, concedo o 

prazo de 10 dias para a requerida juntar documentos comprobatórios da 

justificativa apresentada (documentos médicos), deixando para apreciá-lo 

posteriormente.

Voltando os autos e não aceitando a requerida a proposta apresentada, 

vista ao MP para impugnar a contestação.

 Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 16 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68549 Nr: 533-81.2016.811.0109

 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: NILTON JOÃO ROVANI, APARECIDA SOUZA ROVANI, 

EDGAR ANTONIO ROVANI, ERICA APARECIDA ROVANI MATIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPORTEX - TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, LINDOMAR 

OLINTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, Daniela Cristina Vaz Patini - OAB:11660/MT, Diego 

Gutierrez de Melo - OAB:9231, Eduardo Antunes Segato - 

OAB:13546/MT, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos, etc.

Em face da participação deste Magistrado em curso na capital Cuiabá/MT, 

redesigno a audiência para o dia 29 de novembro de 2018, às 14h50min.

Cumpra-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 15 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68548 Nr: 532-96.2016.811.0109

 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: LUCAS MAGGIONI ROVANI, EVERALDO MATHIUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPORTEX - TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, LINDOMAR 

OLINTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/O, Diego Gutierrez de Melo - OAB:9231, MARCIELEN 

GARCIA SANTOS - OAB:22589/O, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos, etc.

Em face da participação deste Magistrado em curso na capital Cuiabá/MT, 

redesigno a audiência para o dia 29 de novembro de 2018, às 16h00min.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Marcelândia/MT, 15 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75915 Nr: 950-63.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DE CASTRO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos, etc.

Em face da participação deste Magistrado em curso na capital Cuiabá/MT, 

redesigno a audiência de instrução de instrução e julgamento para o dia 17 

de setembro de 2018, às 13h30min.

Cumpra-se. Intimem-se. Requisite-se escolta.

Ciência ao Parquet

Marcelândia/MT, 15 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70252 Nr: 1397-22.2016.811.0109

 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: APARECIDA SCAMPARINI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face da participação deste Magistrado em curso na capital Cuiabá/MT, 

redesigno a audiência para o dia 29 de novembro de 2018, às 14h10min.

Cumpra-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 15 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70684 Nr: 1630-19.2016.811.0109

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMIZUNA ANDREGHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco Pascoalão - 

OAB:16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face da participação deste Magistrado em curso na capital Cuiabá/MT, 

redesigno a audiência para o dia 29 de novembro de 2018, às 13h30min.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Marcelândia/MT, 15 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49650 Nr: 186-24.2011.811.0109

 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: JANIO ALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALINGTON FECHIO, ROBERTO ZANATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FRANCIANY DE ABREU - 

OAB:17828/B, Renivaldo Pimentel Lima - OAB:7296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Antunes Segato - 

OAB:13546/MT, Loren Cichocki - OAB:SC-27.912 B

 Vistos, etc.

Em face da participação deste Magistrado em curso na capital Cuiabá/MT, 

redesigno a audiência para o dia 22 de novembro de 2018, às 16h00min.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Marcelândia/MT, 15 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71438 Nr: 361-08.2017.811.0109

 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: BERNARDINHA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josiane Pilatti - OAB:SC33.611, 

MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face da participação deste Magistrado em curso na capital Cuiabá/MT, 

redesigno a audiência para o dia 22 de novembro de 2018, às 15h30min.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Marcelândia/MT, 15 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48199 Nr: 24-63.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHNATHAS LIMA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Célio Reis de Oliveira - 

OAB:11.265, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

Em face da participação deste Magistrado em curso na capital Cuiabá/MT, 

redesigno a audiência para o dia 08 de novembro de 2018, às 15h30min.

Cumpra-se. Intimem-se. Requisite-se escolta se necessário.

Ciência ao Parquet

Marcelândia/MT, 15 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66897 Nr: 1153-30.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACÁCIO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

Em face da participação deste Magistrado em curso na capital Cuiabá/MT, 

redesigno a audiência para o dia 08 de novembro de 2018, às 16h30min.

Cumpra-se. Intimem-se. Requisite-se escolta se necessário.

Ciência ao Parquet

Marcelândia/MT, 15 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48971 Nr: 796-26.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MATIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos, etc.

Em face da participação deste Magistrado em curso na capital Cuiabá/MT, 

redesigno a audiência para o dia 13 de novembro de 2018, às 14h40min.

Cumpra-se. Intimem-se. Requisite-se escolta se necessário.

Ciência ao Parquet

Marcelândia/MT, 15 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73296 Nr: 1405-62.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLM, MGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Vistos, etc.

Em face da participação deste Magistrado em curso na capital Cuiabá/MT, 

redesigno a audiência para o dia 13 de novembro de 2018, às 15h40min.

Cumpra-se. Intimem-se. Requisite-se escolta se necessário.

Ciência ao Parquet

Marcelândia/MT, 15 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67604 Nr: 85-11.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO TIDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos, etc.

Em face da participação deste Magistrado em curso na capital Cuiabá/MT, 

redesigno a audiência para o dia 27 de novembro de 2018, às 13h30min.

Cumpra-se. Intimem-se. Requisite-se escolta se necessário.

Ciência ao Parquet

Marcelândia/MT, 15 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho
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Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60541 Nr: 498-63.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, ELSO 

RODRIGUES VILARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 Vistos, etc.

Em face da participação deste Magistrado em curso na capital Cuiabá/MT, 

redesigno a audiência para o dia 27 de novembro de 2018, às 14h10min.

Cumpra-se. Intimem-se. Requisite-se escolta se necessário.

Ciência ao Parquet

Marcelândia/MT, 15 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74196 Nr: 1858-57.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DINIZ DAMIÃO, RUAN 

MARQUES SILVA SANTOS, PAMELA GABRIELE DA SILVA BATISTA, 

GABRIELA FERNANDES MATHIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:22371/O, JOAO BATISTA SANTOS SOUZA - OAB:22806/O

 Consubstanciado na fundamentação acima, recebo os embargos, em 

face da sua tempestividade, porém, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, 

quanto à decretação da prisão preventiva dos acusados Ruan e Pamela, 

todavia, consigno que, havendo mudança fática e o preenchimento dos 

requisitos para decretação da medida, poderá e deverá a qualquer tempo 

ser revista a presente decisão, possibilitando a decretação da prisão 

preventiva dos acusados.II – Do pedido de prisão domiciliar:Quanto ao 

pedido de prisão domiciliar, requerido pela Ré Maria Aparecida Diniz 

Damião (fls.122), necessário se faz a prévia manifestação do 

Parquet.Com a manifestação, volte concluso.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.CIÊNCIA ao Ministério Público.Marcelândia-MT, 15 de agosto de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75433 Nr: 648-34.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6.739-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2017 - CGJ, impulsiono 

este feito para INTIMAR o advogado Jadeir Cangussu Nogueira para 

proceder a devolução dos autos no prazo de (três ) dias sob pena da 

adoção das medidas disciplinares cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77523 Nr: 1766-45.2018.811.0109

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE, MUNICIPIO DE 

MARCELANDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de mandado de segurança, impetrado por RICARDO 

JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO, em face da autoridade coatora ARNÓBIO 

VIEIRA DE ANDRADE e outro, atual Prefeito do Município de 

Marcelândia/MT, com requerimento para concessão do writ judicial, 

determinando à autoridade coatora a expedição da guia respectiva para 

pagamento de imposto ITBI.Conforme consta em exordial, o requerente 

sustenta que em razão de suposta divergência entre o valor venal de 

aquisição do imóvel e o considerado pela Prefeitura de Marcelândia 

através da Lei Municipal nº 844/2014, teve seu pedido negado e, ao afinal, 

foi atribuído pela autoridade coatora valor desproporcional e exorbitante. É 

a síntese do necessário. DECIDO. (...) Não será concedida medida liminar 

que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de 

mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Por esta 

razão, postergo a análise da medida liminar após a juntada das 

informações devidas e a manifestação ministerial, fato que possibilitará a 

este Juízo, melhor instrução do processo. Notifique-se a autoridade 

indicada como coatora, a fim de que preste, querendo, as informações 

que julgar necessárias, em 10 (dez) dias, nos termos da Lei 

12.016/2009.Por conseguinte, decorrido prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, colha-se o parecer do representante do Ministério 

Público, no prazo legal.Intimem-se. Cumpra-se.Marcelândia, 13 de agosto 

de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71882 Nr: 655-60.2017.811.0109

 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: NELSON KOCHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016).

Sem questões processuais pendentes, tem-se que a controvérsia fática 

restringe-se à existência ou não da idade rural, qualidade de segurado, 

carência, preexistência da doença, bem como prescrição do direito.

Deixo para apreciar a preliminar na sentença, uma vez que abrange 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o 

ajuizamento da ação.

Quanto às demais questões de fato, cabe à parte autora o ônus de 

comprovar sua tese pelos meios de provas admitidos em direito, 

especialmente, a testemunhal.

Desse modo, deverão as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

contados desse despacho saneador, apresentar o rol de testemunhas, se 

ainda não o fizeram (art. 357, § 4º, NCPC), as quais deverão ser 

informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local) pelo advogado da 

parte, sendo dispensada a intimação do juízo, nos termos do art. 455, 

caput, do Novo Código de Processo Civil.

Caso apresentado o rol de testemunhas, proceda-se o registro no 

sistema, bem como da data da audiência, a qual fica, desde logo, 

DESIGNADA PARA O DIA 23 de OUTUBRO DE 2018, ÀS 16h50min.

Em caso negativo, CERTIFIQUE-SE e remetam-se os autos conclusos para 

sentença.

INTIMEM-SE.

Marcelândia/MT, 13 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77567 Nr: 1789-88.2018.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUCIANO AQUINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Allan Rodrigues 
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Portela - OAB:17562/MT

 Vistos etc.

CUMPRA-SE a respectiva Carta Precatória, servindo este como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento.

Para tanto, designo da data de 27/09/2018 às 13h:15min, para inquirição 

da testemunha SAGIN JOSE FABIANE.

 Intime-se o Parquet.

 Após, realizada a intimação da testemunha, seja imediatamente informado, 

por meio eletrônico, o juízo deprecante, e na sequencia, DEVOLVA-SE a 

respectiva carta precatória, com as baixas de estilo e com nossas 

homenagens.

 Se não houver cumprimento, voltem-me conclusos.

INTIME-SE.

Marcelândia/MT, 13 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 32141 Nr: 44-64.2004.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO VÍTOR VIOLA RODRIGUES, ROQUE 

WILLIANS VIOLA, JOÃO CARLOS HUNOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937, Irineu Roveda Junior - OAB:5688-A/MT, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de execução por quantia certa, promovida pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE MATOGROSSENSE – SICREDI 

NORTE, em detrimento de ROQUE WILLIANS VIOLA e outro.

 Conforme manifestação às (fl. 122), o exequente informa que celebrou 

acordo com os executados no processo nº 0001998-77.2006.811.0109 

(código: 32783), as quais se comprometeram a adimplir os débitos.

 Destarte, pugna pela suspensão do feito até a quitação de todas as 

parcelas.

 Relatei.

 DECIDO

 A exequente pugna pela suspensão do feito até exaurimento e satisfação 

dos termos do acordo.

 Assim, ACOLHO o pedido formulado e, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil, suspendo o curso do processo, pelo prazo 

requerido, ou seja, até o cumprimento integral do acordo.

 Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE o exequente a dizer o que for de seu interesse no 

processo, no prazo de dez (10) dias.

 Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, venham-me conclusos.

 INTIME-SE, tendo em vista ter decorrido o prazo para o pagamento, o 

exequente para informar se houve cumprimento do acordo.

 CUMPRA-SE.

 Marcelândia, 13 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 32785 Nr: 2-78.2005.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE WILLIANS VIOLA, MARCIO VÍTOR 

VIOLA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de execução por quantia certa, promovida pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE MATOGROSSENSE – SICREDI 

NORTE, em detrimento de ROQUE WILLIANS VIOLA e outro.

 Conforme manifestação às (fl. 114), o exequente informa que celebrou 

acordo com os executados no processo nº 0001998-77.2006.811.0109 

(código: 32783), as quais se comprometeram a adimplir os débitos.

 Destarte, pugna pela suspensão do feito até a quitação de todas as 

parcelas.

 Relatei.

 DECIDO

 A exequente pugna pela suspensão do feito até exaurimento e satisfação 

dos termos do acordo.

 Assim, ACOLHO o pedido formulado e, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil, suspendo o curso do processo, pelo prazo 

requerido, ou seja, até o cumprimento integral do acordo.

 Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE o exequente a dizer o que for de seu interesse no 

processo, no prazo de dez (10) dias.

 Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, venham-me conclusos.

 INTIME-SE, uma vez decorrido o prazo para pagamento, o exequente, 

para informar se houve o cumprimento do acordo.

 CUMPRA-SE.

 Marcelândia, 13 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68665 Nr: 604-83.2016.811.0109

 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: Valdir Ricken

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA LUCIA DANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana - OAB:, ARLEY 

GOMES GONÇALVES - OAB:12.192, FERNANDA PAULA BELLATO - 

OAB:14065/O, ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14802

 Vistos etc.

Diante da decisão do agravo de instrumento de fls. 308/310, INTIMEM-SE 

as partes para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias. Após, não 

havendo requerimento de produção de provas, voltem os autos conclusos 

para a sentença. Havendo, conclusos para a decisão de saneamento.

 Marcelândia/MT, 13 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65482 Nr: 533-18.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE OLIVEIRA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Vistos etc,

Consoante certificado nos autos às (fls. 72, 88, 96v e 108), o réu não foi 

encontrado no endereço que indicou nos autos, estando atualmente em 

local incerto e não sabido.

 Destarte, por sua vez, o Ministério Público opinou pela decretação da 

revelia do acusado (fl. 109), bem como o prosseguimento do feito.

Ademais, em análise ao caso em apreço, entendo que a decretação dos 

efeitos da revelia é medida a se impor, em face da desídia do réu que, 

citado, deixou de comparecer aos atos processuais. Assim, por tal 

situação a própria jurisprudência predominante recomenda a seguintes 

providências, vejamos:

“TACRSP – Depois de citado, o réu tem os seguintes ônus: deve 

comparecer ao interrogatório e aos demais atos para os quais for 

ulteriormente intimado (art. 366) e não poderá mudar de residência ou dela 

ausentar-se por mais de oito dias, sem comunicar à autoridade 

processante o lugar onde poderá ser encontrado (art. 369). Descumprido 

qualquer um desses ônus, o prejuízo advindo para ele é o de prosseguir à 

sua revelia o curso do processo (RT 532/384 – In Código de Processo 

Penal Interpretado: referências doutrinárias, indicações legais, resenha 
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jurisprudencial: atualizado até dezembro de 2002 – 10. ed./Julio Fabbrini 

Mirabete – São Paulo: Atlas 2003, pág. 946).” (grifamos)

 Neste diapasão, em consonância a lição jurisprudencial supra, DECRETO 

A REVELIA do acusado neste feito, o qual deverá prosseguir 

independentemente de sua intimação para os ulteriores atos deste, nos 

termos do artigo 367, do CPP.

 Por fim, dando prosseguimento à instrução processual, vista às partes 

para alegações finais no prazo legal de forma sucessiva. Em seguida, 

voltem os autos conclusos para a sentença.

 CUMPRA-SE. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Marcelândia, 13 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74465 Nr: 2034-36.2017.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA LINO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, movida pelo BANCO 

BRADESCO ADMINISTRADORA CONSÓRCIOS LTDA em face da 

APARECIDA LINO DE MOURA.

A parte requerente pugna às fls. 27/28 pela desistência da ação e requer 

a extinção do processo sem julgamento de mérito, tendo em vista o 

pagamento do débito pelo requerido no dia 23/09/2016.

 É o relatório.

DECIDO.

 Às fls. 27/28 a autora peticionou informando que não tem interesse no 

prosseguimento do feito e requer sua extinção, tendo em vista que o 

executado pagou o débito.

 Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da presente ação de busca 

e apreensão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII e § 5º, do Código 

de Processo Civil.

Custas pela requerente.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 13 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49357 Nr: 1182-56.2010.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO TEODORO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Getulio Gediel dos Santos - 

OAB:16948, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR AGOSTINI MANICA - 

OAB:3.560, Andrei César Dominguez - OAB:8094/MT

 Vistos etc.

À Contadoria do Juízo para que proceda aos cálculos de acordo com o 

estipulado na sentença de fls. 256/257, utilizando-se do índice de 

correção monetária previsto no acórdão de fls. 294.

Após, voltem os autos conclusos para a decisão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 13 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73489 Nr: 1504-32.2017.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:18245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Do que consta nos autos, trata-se de embargos a execução proposto por 

OLAVO ALVES, em face da ação de execução promovida por RICARDO 

BARBIERI, referente ao processo de execução nº 208-19.2010.811.0109 

– (código: 48383).

Destarte, antes de receber os embargos, determino à secretaria que 

certifique sua tempestividade.

Devidamente certificado a tempestividade dos embargos, RECEBO-O, 

contudo, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 919 do Código de 

Processo Civil.

Por fim, com fulcro no artigo 920, inciso I do CPC, INTIME-SE o embargado 

para querendo impugnarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após o decurso do prazo para impugnação, voltem-me conclusos.

 Em tempo, caso os embargos sejam INTEMPESTIVOS, volte concluso.

 Marcelândia/MT, 13 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48383 Nr: 208-19.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO BARBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Aguarde-se decisão nos autos apensos.

 Marcelândia/MT, 13 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64119 Nr: 1067-93.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MONTEGUTI BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Vistos etc.

Defiro o requerimento do Ministério Público à fls. 72v e RECEBO o 

aditamento da denúncia, considerando que há provas da materialidade e 

indícios de autoria, consubstanciados no depoimento da vítima e na 

confissão do réu. Ademais, o aditamento narrou o fato delituoso, 

consistente em “a vítima sustentou que o réu ingeriu bebida alcoólica na 

ocasião e logo depois dirigiu veículo automotor, o que foi corroborado em 

Juízo pelo próprio acusado”. Desta forma, considerando que o réu se 

defende dos fatos narrados na denúncia, entendo que o aditamento deve 

ser recebido, pois preenche os requisitos do art. 41 do CPP, contendo a 

exposição do fato criminoso.

Como foi sugerida pelo MP a proposta de suspensão condicional do 

processo, vista ao “parquet” para formalizar a proposta.

Cumpra-se.

Marcelândia/MT, 13 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67947 Nr: 244-51.2016.811.0109
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL SUL LAMINADOS EIRELI EPP, 

ANDERSON FERNANDO GRANDINI, Noeli Ricci Grandini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial, promovida 

pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte 

Mato-grossense – Sicredi Norte MT, em detrimento de LG Laminados Eirelli 

EPP, Industrial Sul Laminados Eireli Epp, Anderson Fernando Grandini e 

Noeli Ricci Grandini. (...)Ademais, cumprido o presente acordo, as partes 

dão-se por mutuamente quitadas, comprometendo-se a respeitar o quanto 

ora acordado por si e seus herdeiros, após, reconhecem nada mais ser 

devido uma a outra, com relação aos títulos mencionados no presente 

acordo.Ademais, ainda, as partes renunciam ao prazo recursal. Destarte, 

pugnam pela suspensão do feito até a quitação de todas as parcelas. 

Relatei. DECIDO Sendo as partes capazes e os direitos disponíveis, 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre a exequente e os executados e 

SUSPENDO a execução nos termos do artigo 922 do Código de Processo 

Civil, pelo prazo acordado para o cumprimento do acordo, devendo os 

autos ficar em arquivo provisório. Após este prazo, intime-se a exequente 

para se manifestar, no prazo de 05 dias, sobre o cumprimento do 

acordo.Em seguida, voltem os autos conclusos.Intimem-se.Marcelândia, 13 

de agosto de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 37273 Nr: 1787-41.2006.811.0109

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR GAZZIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO VÍTOR VIOLA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos etc.

Consubstanciado a manifestação da parte requerida às fls. 75/78, onde 

pugna pela prescrição intercorrente, alegando ter ocorrido mais de 09 

(nove) anos, sem que houvesse qualquer tipo de diligência por parte do 

credor/exequente visando dar prosseguimento ao feito, INDEFIRO o pedido 

do requerido, considerando que, nos termos do artigo 1.056 do Código de 

Processo Civil, o prazo prescricional inicia-se da entrada em vigor do Novo 

CPC, ou seja, em março de 2016, portanto transcorreu pouco mais de 02 

(dois) anos, não caracterizando assim a prescrição intercorrente, 

conforme pleiteada.

 No entanto, Intime-se a parte autora pessoalmente, para no prazo de 10 

(dez) dias, dar prosseguimento à demanda, sob pena de extinção.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 16 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75639 Nr: 1747-33.2018.811.0111

 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: Silvia Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação da MM. Juíza de Direito desta Comarca, 

Drª. Suelen Barizon, e conforme pauta do Juizo, designo a audiência de 

conciliação para o dia 09/10/2018, às 13:30 horas, a ser realizada pela 

Conciliadora desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61156 Nr: 644-59.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDCG, RVSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVS, CVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 644-59.2016.811.0111 (Código 61156)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Rokecio Vieira Santos Filho

Executado: Rokecio Vieira Santos e Cicera Vieira dos Santos

Vistos.

Tendo em vista o teor da carta precatória juntada à Ref. 18, intime-se a 

parte exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 15 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67730 Nr: 1445-38.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Lourençon Bertinetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9410/MT, ROSANA LOVISON - OAB:19013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, estando preenchidos e comprovados os requisitos 

legais, é dê rigor o acolhimento da inicial, para obtenção do benefício da 

aposentadoria por invalidez. Desse modo, ACOLHO a pretensão da parte 

autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido na exordial, razão por que 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar ao autor 

ADEMIR LOURENÇON BERTINETTI o benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da 

Lei 8.213/91, assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e 

devidas desde a data do requerimento na via administrativa 

(06.06.2014).Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o 

julgado da seguinte forma:Nome do segurado: ADEMIR LOURENÇON 

BERTINETTI;Benefício Concedido: Aposentadoria por Invalidez;Data do 

Início do Benefício (DIB): a data do requerimento na via administrativa 

(06.06.2014).Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias, após o 

trânsito em julgado.Declaro extinto o processo, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. Os juros de mora incidem a 

partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior 

Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”) com índice de 

remuneração da caderneta de poupança na forma do art. 1º-F da Lei nº 

9.497/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09, acrescido de correção 

monetária pelo IPCA-E (RE 870.9747 –STF).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58988 Nr: 1599-27.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BPC, ICS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO ALVES MATOS - 

OAB:18173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE GUSTAVO WINTER - 

OAB:19418/O

 Processo nº 1599-27.2015.811.0111 (Código 58988)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Itamara Costacurta Schmitt

Executado: Albino de Campos Scmitt

Vistos.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca dos documentos 

juntados aos autos (Ref.56), bem como requerer o que entender de direito.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 15 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57805 Nr: 1090-96.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NNdS, RGG, RNG, AGG, LAGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Processo nº 1090-96.2015.811.0111 (Código 57805)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequentes:Arthur Gomes Gonçalves, Ricardo Gomes Gonçalves e 

Outros

Executado: Pedro Gomes Gonçalves

Vistos.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de extinção por abandono.

Sem prejuízo, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 15 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76724 Nr: 2349-24.2018.811.0111

 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: CG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2349-24.2018.811.0111.

Código Apolo 76724.

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 o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora 

no curso da demanda.

3 –OFICIE-SE à APS de Matupá - MT para que, no prazo de 15 dias, 

encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se 

casado 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.

 4 - CITE-SE a Autarquia demandada nos termos da petição inicial, bem 

como empós apresentação de contestação INTIME-SE a parte autora, para 

no prazo legal, confrontar documentos e teses levantadas na 

contestação.

5– Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os autos 

CONCLUSOS para designação da audiência de instrução e julgamento.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 15 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76737 Nr: 2357-98.2018.811.0111

 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: OSCAR JOSE GIRARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2357-98.2018.811.0111.

Código Apolo 76737.

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 o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora 

no curso da demanda.

3 –OFICIE-SE à APS de Matupá - MT para que, no prazo de 15 dias, 

encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se 

casado 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.

 4 - CITE-SE a Autarquia demandada nos termos da petição inicial, bem 

como empós apresentação de contestação INTIME-SE a parte autora, para 

no prazo legal, confrontar documentos e teses levantadas na 

contestação.

5– Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os autos 

CONCLUSOS para designação da audiência de instrução e julgamento.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 15 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58991 Nr: 1602-79.2015.811.0111

 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: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HP COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA-ME, 

AMANDA CRISTINA ZEILINGER, PEDRO ZEILINGER, VIVIANE MAIZA 

ROHLING, NOEMY OLIVEIRA E SILVA ZEILINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1602-79.2015.811.0111 (Código 58991)

Classe – Assunto: Monitória

Requerente: Banco do Brasil S.A.

Requeridos: HP Comércio e Transportes Ltda Me e Outros

Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (ref.41), intime-se a parte 

requerente para se manifestar.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 14 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57414 Nr: 910-80.2015.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonildo Carlos Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNIS MACHADO DA 

SILVEIRA - OAB:5752

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS para:a) 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO no montante de R$ 1.940,24 (um 

mil e novecentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos), 

representados pelo contrato de compra de um televisor descrito e 

caracterizado nos autos e, por consequência, determinar o cancelamento 

definitivo da inscrição restritiva nominal do requerente;b) CONDENAR a 

parte requerida ao pagamento de indenização à parte requerente, no valor 

de R3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (STJ, súmula 362) e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento 

danoso (junho/2014; STJ, súmula 54) e, via de consequência, EXTINGO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Em razão da sucumbência, condeno o requerido 

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios da parte contrária, estes fixados em 10% do valor total da 

condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º do novo Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Matupá (MT), 14 de agosto de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58243 Nr: 1277-07.2015.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FELICIANO GOMES CRUZ, MARIA 

RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 Código nº 58243.

Processo nº 1277-07.2015.811.0111.

Vistos.

Trata-se de embargos à execução proposto pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS em face da pretensão executória 

apresentada pela parte exequente.

A parte embargada se manifestou à Ref. 16 concordando com os cálculos 

apresentados.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Inicialmente, vale registrar que no tocante ao mérito propriamente dito dos 

embargos, não houve oposição do exequente, razão pela qual é evidente 

a sua sucumbência nesta fase processual.

Dessa forma, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução, para 

acolher os cálculos apresentados à fl. 09, homologando-os.

Ante a sucumbência na fase executória, condeno o 

embargado/requerente em honorários de sucumbência, no percentual de 

10% sobre o valor da diferença discutida, possibilitando o decote desse 

montante, daquele arbitrado em favor do patrono na embargada, na fase 

de conhecimento.

INTIME-SE a parte embargada para informar a conta bancária para 

transferência dos valores a serem vinculados nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Transitada em julgado essa decisão, expeça-se RPV, discriminando o 

valor devido à embargada e outra em favor dos patronos, em relação aos 

honorários.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57661 Nr: 1032-93.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CARNEIRO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 

- OAB:20868/O

 Autos nº 1032-93.2015.811.0111

Código nº 57661

Vistos.

Considerando os cálculos referentes à sentença condenatória (ref. 48), 

bem como que o réu está em lugar incerto e não sabido, INTIME-O por 

edital, para que providencie o pagamento das custas processuais, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Inexistindo o pagamento, comunique-se a Central de Arrecadação e 

Arquivamento para tomar as providências pertinentes, conforme o 

Provimento 11/2018.

Após, cumpridas todas as determinações constantes da presente 

decisão, ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas necessárias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72883 Nr: 418-83.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Autos nº 418-83.2018.811.0111.

Código Apolo nº 72883

Vistos.

Considerando o teor da petição de ref. 18, bem como o item 05 da 

determinação de ref. 04, DETERMINO a realização de audiência de 

proposta de suspensão condicional pela conciliadora deste Juízo, com o 

agendamento de acordo com a pauta.

Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58200 Nr: 1255-46.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Processo nº 1255-46.2015.811.0111

Código nº 58200

Vistos.

Ante o teor da certidão de ref. 83, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público 

para manifestação.

Outrossim, considerando o teor das certidões de ref. 68, 70, 71, 80 e 84, 

INTIME-SE a Defesa para informar os novos endereços das testemunhas, 

ou, requerer a desistência da oitiva destas, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, façam-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59766 Nr: 118-92.2016.811.0111
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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): RAFAEL DE OLIVEIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011/MT

 Autos nº 118-92.2016.811.0111

Código nº 59766

Vistos.

Analisando os autos, observo que o mandado de intimação para 

pagamento de custas processuais foi expedido para a Cadeia Pública de 

Peixoto de Azevedo, no entanto, o reeducando encontra-se segregado na 

Penitenciária de Sinop/MT, conforme pesquisa realizada no APOLO (Cód. 

61917, ref. 111).

Sendo assim, INTIME-O para que providencie o pagamento das custas 

processuais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Inexistindo o pagamento, comunique-se a Central de Arrecadação e 

Arquivamento para tomar as providências pertinentes, conforme o 

Provimento 11/2018.

Após, cumpridas todas as determinações constantes da presente 

decisão, ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas necessárias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64325 Nr: 2260-69.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MATUPA LTDA, Paulo 

César Donin, ANA CAROLINA DONIN , DANILO PAULO DONIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA RITA DA SILVA 

MARAFON - OAB:12.275-B/MT

 Processo nº 2260-69.2016.811.0111 (Código 64325)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executados: Transportadora Matupá Ltda e Outros

Vistos.

Tendo em vista o teor da petição inclusa (ref.12), intime-se a parte 

exequente para se manifestar.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60240 Nr: 295-56.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIAO RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Autos nº 295-56.2016.811.0111

Código nº 60240

Vistos.

Considerando os cálculos referentes à sentença condenatória (ref. 67), 

bem como que o réu está em lugar incerto e não sabido, INTIME-SE O por 

edital, para que providencie o pagamento das custas processuais, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Inexistindo o pagamento, comunique-se a Central de Arrecadação e 

Arquivamento para tomar as providências pertinentes, conforme o 

Provimento 11/2018.

Após, cumpridas todas as determinações constantes da presente 

decisão, ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas necessárias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63563 Nr: 1897-82.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Cantanhede Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIAGNA MORGANA 

MAGALHAES VIEIRA - OAB:19973/O

 Autos nº 1897-82.2016.811.0111

Código nº 63563

Vistos.

Considerando o cálculo de custas referentes à sentença condenatória 

(ref. 37), INTIME-SE O ACUSADO para que providencie o pagamento das 

custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Inexistindo o pagamento, comunique-se a Central de Arrecadação e 

Arquivamento para tomar as providências pertinentes, conforme o 

Provimento 11/2018.

Após, cumpridas todas as determinações constantes da presente 

decisão, ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas necessárias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67620 Nr: 1382-13.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADS, MAMDS, ARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCDS, MRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Processo nº 1382-13.2017.811.0111 (Código 67620)Classe – 

A s s u n t o : A ç ã o  D e c l a r a t ó r i a  D e  R e c o n h e c i m e n t o  d e 

MaternidadeRequerentes: Leandro Aparecido dos Santos e 

OutrosRequeridos:Antonia da Conceição dos Santos e Manoel Rodrigues 

dos SantosVistos.Os requeridos Manoel Rodrigues dos Santos e Antonia 

da Conceição dos Santos, regularmente citados por edital (ref. evento 09), 

deixaram transcorrer "in albis" o prazo para apresentar 

contestação.Destarte, com fulcro no artigo 72, II, do Código de Processo 

Civil, nomeio como curador especial o advogado, DR. IGOR NEVES DE 

CARVALHO, para patrocinar os interesses dos requeridos, apresentando 

contestação no prazo legal.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO 

os honorários do mencionado advogado em 04 (quatro) URH (Unidade 

Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de honorários da 

OAB/MT.(...). INTIME-SE o advogado nomeado da presente 

decisão.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 13 de agosto 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58214 Nr: 1267-60.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANE CRISTINA CAMPEOL, Salatiel Marcilio 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1267-60.2015.811.0111 (Código 58214)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: SICREDI NORTE - MT
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Executados: Mariane Cristina Campeol e Outro

Vistos.

Intime-se a parte exequente para postular o que entender de direito, dando 

seguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

por abandono.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59146 Nr: 1680-73.2015.811.0111

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdSdAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOA, ADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641, ARLON DE SOUZA PORTO - OAB:17958/O

 Processo nº 1680-73.2015.811.0111 (Código 59146)Classe – 

Assunto:Regularização de GuardaRequerente:Maria do Socorro de Araujo 

PereiraRequeridos:Andria Oliveira Alves e Adauto de MatosVistos.1) 

Tendo em vista o teor da renúncia inclusa (ref.60), NOMEIO em 

substituição o causídico Dr. KÁSSIO ROBERTO CARVALHO para 

patrocinar o interesse da requerente, atribuindo-lhe os honorários 

advocatícios outrora arbitrados (ref.01).INTIME-SE o advogado nomeado 

da presente decisão.2) Reduzo o valor de honorários arbitrados em favor 

da causídica, Dra. Melissa Sarzi Sartori Azevedo para o equivalente a 03 

URH, considerando a atuação técnica da advogada, mediante orientação 

jurídica, elaboração da peça inicial e acompanhamento em audiência.3) 

Verifico que a parte requerida, Adauto de Matos, regularmente citado por 

edital (ref. evento 52), deixou transcorrer "in albis" o prazo para 

apresentar contestação.Destarte, com fulcro no artigo 72, II, do Código de 

Processo Civil, nomeio como curadora especial a causídica, DRA. 

ANDRÉIA FERDINANDO VAREA para patrocinar os interesses do 

requerido, apresentando contestação no prazo legal.Tomando em conta a 

natureza da causa, FIXO os honorários à mencionada advogada em 04 

(quatro) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela 

de honorários da OAB/MT.(...)CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 13 de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62585 Nr: 1327-96.2016.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, DMDS, KPDS, GPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1327-96.2016.811.0111 (Código 62585)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Diego Moreira da Silva e Kauane Pereira da Silva

Executado: José Alves da Silva

Vistos.

Tendo em vista o transcurso de quase 02 anos de paralisação do feito, 

intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção por abandono.

Cumpra-se a Secretaria, integralmente, os comandos da decisão de ref. 

15.

Sem prejuízo, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57894 Nr: 1129-93.2015.811.0111

 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: VADSB, PVSB, MLSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1129-93.2015.811.0111 (Código 57894)

Classe – Assunto: Divórcio Ligitioso

Requerente: Valdirene Amancio da Silva Bienfeld

Requerido: Glacir Paulo Bienfeld

Vistos.

Tendo em vista o teor da carta precatória juntada à Ref. 75, intime-se a 

parte requerente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67726 Nr: 1443-68.2017.811.0111

 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): KEITON DA ROCHA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1443-68.2017.811.0111 (Código 67726)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Requerido: Keiton Rocha Amaral

Vistos.

Tendo em vista o teor do mandado de busca e apreensão juntada à Ref. 

20, intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito.

Certifique-se a Secretaria do Juízo sobre o decurso do prazo para 

apresentar contestação.

Após, concluso para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58585 Nr: 1422-63.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS, MADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola de Carli - OAB:9.469 

MT

 Processo nº 1422-63.2015.811.0111 (Código 58585)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Mateus Afonso de Carli

Executado: Maciel de Carli

Vistos.

Tendo em vista o teor da carta precatória juntada à Ref. 42, renove-se o 

mandado de citação, autorizando-se, desde já, a citação por hora certa, 

acaso constatada a situação prevista no art. 252 do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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Matupá (MT), 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58571 Nr: 1416-56.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE KINEN GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA, ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 Processo nº 1416-56.2015.811.0111 (Código 58571)

Classe – Assunto: Ação pelo Rito Sumário de Nulidadee Restituição de 

Parcelas

Requerente: Marlene Kinen Galvão

Requeridos: Fiat Administradora de Consórcios Ltda e Outro

Vistos.

Tendo em vista o teor da petição inclusa (ref.45), intime-se a parte 

requerente para se manifestar.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57408 Nr: 906-43.2015.811.0111

 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: LIDIA HASCKEL LEMUNY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A

 Isto posto, reconheço a ilegitimidade ativa da requerente, Sra. Lídia 

Hasckel Lemuny e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.Revogo a decisão 

liminar outrora concedida.Condeno a parte requerente em custas e 

despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos 

termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 13 de 

agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68519 Nr: 1920-91.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DESTEFANI FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, estando preenchidos e comprovados os requisitos 

legais, é dê rigor o acolhimento da inicial, para obtenção do benefício da 

aposentadoria por invalidez. Desse modo, ACOLHO a pretensão da parte 

autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido na exordial, razão por que 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar ao autor 

JOSÉ ROBERTO DESTEFANI FERREIRA o benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da 

Lei 8.213/91, assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e 

devidas desde a data do requerimento na via administrativa 

(01.02.2017).Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o 

julgado da seguinte forma:Nome do segurado: JOSÉ ROBERTO DESTEFANI 

FERREIRA;Benefício Concedido: Aposentadoria por Invalidez;Data do Início 

do Benefício (DIB): a data do requerimento na via administrativa 

(01.02.2017).Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias, após o 

trânsito em julgado.Declaro extinto o processo, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. Os juros de mora incidem a 

partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior 

Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”) com índice de 

remuneração da caderneta de poupança na forma do art. 1º-F da Lei nº 

9.497/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09, acrescido de correção 

monetária pelo IPCA-E (RE 870.9747 –STF).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62988 Nr: 1548-79.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirley Aparecida Pinto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANDRA SIMONE SOARES 

ALVES - OAB:17646/O, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - 

OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, estando preenchidos e comprovados os requisitos 

legais, é dê rigor o acolhimento da inicial, para obtenção do benefício da 

aposentadoria por invalidez. Desse modo, ACOLHO a pretensão da parte 

autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido na exordial, razão por que 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar a autora 

SHIRLEY APARECIDA PINTO DE OLIVEIRA o benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da 

Lei 8.213/91, assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e 

devidas desde a data da cessação do benefício na via administrativa 

(05.04.2016).Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o 

julgado da seguinte forma:Nome do segurado: SHIRLEY APARECIDA PINTO 

DE OLIVEIRA;Benefício Concedido: Aposentadoria por Invalidez;Data do 

Início do Benefício (DIB): a data da cessação na via administrativa 

(05.04.2016).Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias, após o 

trânsito em julgado.Declaro extinto o processo, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70901 Nr: 3094-38.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9410/MT, ROSANA LOVISON - OAB:19013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, estando preenchidos e comprovados os requisitos 

legais, é dê rigor o acolhimento da inicial, para obtenção do benefício da 

aposentadoria por invalidez. Desse modo, ACOLHO a pretensão da parte 

autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido na exordial, razão por que 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar ao autor 

VALDECIR SOARES o benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da Lei 8.213/91, 

assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a 

data da cessação do benefício na via administrativa (17.10.2017).Assim, 

em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte 

forma:Nome do segurado: VALDECIR SOARES;Benefício Concedido: 

Aposentadoria por Invalidez;Data do Início do Benefício (DIB): a data da 

cessação na via administrativa (17.10.2017).Prazo para cumprimento da 

sentença: 30 (trinta) dias, após o trânsito em julgado.Declaro extinto o 

processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 
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CPC. Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do 

enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) com índice de remuneração da caderneta de poupança na 

forma do art. 1º-F da Lei nº 9.497/97 com redação dada pela Lei nº 

11.960/09, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E (RE 870.9747 

–STF).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65919 Nr: 440-78.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI APARECIDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, estando preenchidos e comprovados os requisitos 

legais, é dê rigor o acolhimento da inicial, para obtenção do benefício da 

aposentadoria por invalidez. Desse modo, ACOLHO a pretensão da parte 

autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido na exordial, razão por que 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar a autora 

SUELI APARECIDA DE ALMEIDA o benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da 

Lei 8.213/91, na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o 

pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a data do 

requerimento administrativo (06.09.2016).Assim, em atenção ao 

Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do 

segurado: SUELI APARECIDA DE ALMEIDA;Benefício Concedido: 

Aposentadoria por Invalidez;Data do Início do Benefício (DIB): data do 

requerimento administrativo (06.09.2016).Prazo para cumprimento da 

sentença: 30 (trinta) dias, após o trânsito em julgado.Declaro extinto o 

processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

CPC. Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do 

enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) com índice de remuneração da caderneta de poupança na 

forma do art. 1º-F da Lei nº 9.497/97 com redação dada pela Lei nº 

11.960/09, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E (RE 870.9747 

–STF).Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a 

finalidade da aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador 

quando, em razão da incapacidade permanente (invalidez), não tem 

condições de exercer atividade laborativa.SEM CUSTAS, à vista da 

isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71566 Nr: 3429-57.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MATILDE OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, estando preenchidos e comprovados os requisitos 

legais, é dê rigor o acolhimento da inicial, para obtenção do benefício da 

aposentadoria por invalidez. Desse modo, ACOLHO a pretensão da parte 

autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido na exordial, razão por que 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar a autora 

MARIA MATILDE OLIVEIRA DE SOUZA o benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da 

Lei 8.213/91, assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e 

devidas desde a data da cessação do benefício na via administrativa 

(19.09.2017).Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o 

julgado da seguinte forma:Nome do segurado: MARIA MATILDE OLIVEIRA 

DE SOUZA;Benefício Concedido: Aposentadoria por Invalidez;Data do 

Início do Benefício (DIB): a data da cessação na via administrativa 

(19.09.2017).Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias, após o 

trânsito em julgado.Declaro extinto o processo, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61867 Nr: 947-73.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, estando preenchidos e comprovados os requisitos 

legais, é dê rigor o acolhimento da inicial, para obtenção do benefício da 

aposentadoria por invalidez. Desse modo, ACOLHO a pretensão da parte 

autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido na exordial, razão por que 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar ao autor 

JORGE BEZERRA DA SILVA o benefício previdenciário de aposentadoria 

por invalidez, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da Lei 8.213/91, 

assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a 

data da cessação do benefício na via administrativa (12.04.2016).Assim, 

em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte 

forma:Nome do segurado: JORGE BEZERRA DA SILVA;Benefício 

Concedido: Aposentadoria por Invalidez;Data do Início do Benefício (DIB): a 

data da cessação na via administrativa (12.04.2016).Prazo para 

cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias, após o trânsito em 

julgado.Declaro extinto o processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I do CPC. Os juros de mora incidem a partir da citação 

válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça 

(“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários 

incidem a partir da citação válida”) com índice de remuneração da 

caderneta de poupança na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.497/97 com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09, acrescido de correção monetária pelo 

IPCA-E (RE 870.9747 –STF).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66748 Nr: 874-67.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides Escaliar Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, estando preenchidos e comprovados os requisitos 

legais, é dê rigor o acolhimento da inicial, para obtenção do benefício da 

aposentadoria por invalidez. Desse modo, ACOLHO a pretensão da parte 

autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido na exordial, razão por que 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar ao autor 

EUCLIDES ESCALIAR FILHO o benefício previdenciário de aposentadoria 

por invalidez, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da Lei 8.213/91, 

assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a 

data do requerimento na via administrativa (12.05.2016).Assim, em 

atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte 

forma:Nome do segurado: EUCLIDES ESCALIAR FILHO;Benefício 

Concedido: Aposentadoria por Invalidez;Data do Início do Benefício (DIB): a 

data do requerimento administrativo (12.05.2016).Prazo para cumprimento 

da sentença: 30 (trinta) dias, após o trânsito em julgado.Declaro extinto o 

processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63818 Nr: 1996-52.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA MARIA MARQUES GIASSON
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, estando preenchidos e comprovados os requisitos 

legais, é dê rigor o acolhimento da inicial, para obtenção do benefício da 

aposentadoria por invalidez. Desse modo, ACOLHO a pretensão da parte 

autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido na exordial, razão por que 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar a autora 

ELZA MARIA MARQUES GIASSON o benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da 

Lei 8.213/91, assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e 

devidas desde a data do requerimento na via administrativa 

(23.05.2016).Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o 

julgado da seguinte forma:Nome do segurado: ELZA MARIA MARQUES 

GIASSON;Benefício Concedido: Aposentadoria por Invalidez;Data do Início 

do Benefício (DIB): a data do requerimento administrativo 

(23.05.2016).Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias, após o 

trânsito em julgado.Declaro extinto o processo, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53904 Nr: 236-39.2014.811.0111

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MICHELE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCINDA SALDANHA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência cotada às fls. 54 pelo oficial de justiça, através de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, 

devendo juntar aos autos a guia recolhida.

I N T I M A Ç Ã O DOS ADVOGADOS ABAIXO INDICADOS, PARA QUE NO 

PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, DEVOLVAM OS PROCESSOS 

RELACIONADOS A SEGUIR A ESTE CARTÓRIO SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO E APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CABÍVEIS.

  

Advogado: Alexsandro Manhaguanha Devolver em: Data Carga: 

12/07/2018 15:53:30 Código:53636 Número Único: 9-49.2014.811.0111 

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Cleber 

Kochhann Devolver em: Data Carga: 16/05/2018 13:25:35 Código:34133 

Número Único: 1443-15.2010.811.0111 Execução Fiscal->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data Carga: 

16/05/2018 13:25:35 Código:27011 Número Único: 1572-59.2006.811.0111 

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 16/05/2018 13:25:35 Código:34407 

Número Único: 1718-61.2010.811.0111 Execução Fiscal->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data Carga: 

16/05/2018 13:25:35 Código:34453 Número Único: 1765-35.2010.811.0111 

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 16/05/2018 13:25:35 Código:34398 

Número Único: 1709-02.2010.811.0111 Execução Fiscal->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data Carga: 

16/05/2018 13:25:35 Código:34044 Número Único: 1354-89.2010.811.0111 

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 16/05/2018 13:25:35 Código:27867 

Número Único: 123-32.2007.811.0111 Execução Fiscal->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data Carga: 

16/05/2018 13:25:35 Código:34653 Número Único: 1965-42.2010.811.0111 

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 16/05/2018 13:25:35 Código:27847 

Número Único: 97-34.2007.811.0111 Execução Fiscal->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data Carga: 

16/05/2018 13:25:35 Código:34664 Número Único: 1976-71.2010.811.0111 

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVELE DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 16/05/2018 13:25:35 Código:29627 

Número Único: 82-31.2008.811.0111 Execução Fiscal->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data Carga: 

16/05/2018 13:25:35 Código:34623 Número Único: 1935-07.2010.811.0111 

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 16/05/2018 13:25:35 Código:34685 

Número Único: 1997-47.2010.811.0111 Execução Fiscal->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data Carga: 

16/05/2018 13:25:35 Código:51906 Número Único: 54-87.2013.811.0111 

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 16/05/2018 13:25:35 Código:50158 

Número Único: 11-87.2012.811.0111 Execução Fiscal->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL DO TRABALHO Devolver em: Data Carga: 

16/05/2018 13:25:35 Código:34458 Número Único: 1770-57.2010.811.0111 

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 16/05/2018 13:25:35 Código:27862 

Número Único: 118-10.2007.811.0111 Execução Fiscal->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data Carga: 

16/05/2018 13:25:35 Código:28186 Número Único: 436-90.2007.811.0111 

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 16/05/2018 13:25:35 Código:34277 

Número Único: 1587-86.2010.811.0111 Execução Fiscal->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data Carga: 

16/05/2018 13:25:35 Código:34638 Número Único: 1950-73.2010.811.0111 

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Advogado: Dawison Joreu da Silva Devolver em: Data Carga: 

06/07/2018 08:22:41 Código:33650 Número Único: 961-67.2010.811.0111 

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data 

C a r g a :  1 1 / 0 7 / 2 0 1 8  1 4 : 5 9 : 3 0  C ó d i g o : 2 9 9 0 4  N ú m e r o  Ú n i c o : 

356-92.2008.811.0111 Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Advogado: Fernanda de Freitas Rosa Devolver em: Data 

C a r g a :  2 7 / 0 6 / 2 0 1 8  1 1 : 5 3 : 5 7  C ó d i g o : 5 3 2 9 8  N ú m e r o  Ú n i c o : 

1 4 0 6 - 8 0 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 1 1 1  D i s s o l u ç ã o  e  L i q u i d a ç ã o  d e 

Sociedade->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 Devolver em: Data Carga: 17/07/2018 17:45:57 Código:51816 

Número Único: 1713-68.2012.811.0111 Execução Fiscal->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Humberto 

Pedro de Moraes Devolver em: Data Carga: 17/05/2018 15:07:06 

Código:8846 Número Único: 373-02.2006.811.0111 Cumprimento de 

sentença->Procedimento de Cumprimento de Sentença- >Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Ivaine 

Molina Junior Devolver em: Data Carga: 22/02/2018 14:42:48 Código:35675 

Número Único: 516-15.2011.811.0111 Execução Fiscal->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Luciola 

Moreschi Passaneli Devolver em: Data Carga: 25/06/2018 13:23:31 

Código:33857 Número Único: 1167-81.2010.811.0111 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO 

Devolver em: Data Carga: 25/06/2018 13:23:31 Código:33856 Número 

Único: 1166-96.2010.811.0111 Execução Fiscal->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data Carga: 

25/06/2018 13:23:31 Código:26532 Número Único: 1389-88.2006.811.0111 

Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução- >PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data Carga: 25/06/2018 13:23:31 

Código:26566 Número Único: 1378-59.2006.811.0111 Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução- >PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 25/06/2018 13:23:31 Código:2145 

Número Único: 654-55.2006.811.0111 Execução Fiscal->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Marcus 

Augusto Giraldi Macedo Devolver em: Data Carga: 03/04/2018 13:38:45 

Código:54931 Número Único: 1091-18.2014.811.0111 Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução- >PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 08/06/2018 16:18:31 Código:54789 

Número Único: 967-35.2014.811.0111 Execução Contra a Fazenda 

Púb l i ca ->Execução  de  T í tu lo  Jud ic ia l -  >P rocesso  de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data Carga: 

03/07/2018 16:15:47 Código:55159 Número Único: 1282-63.2014.811.0111 

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52694 Nr: 836-94.2013.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CASAGRANDE SCÁTOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52694.

Processo nº 836-94.2013.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Maria Casagrande Scátola

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Transitada em julgado a decisão quanto aos cálculos apresentados pelas 

partes, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Primeiramente, INTIME-SE a parte exequente para informar a conta 

bancária para transferência dos valores vinculados nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Com a informação da conta bancária, proceda a escrivania à expedição 

do(s) competente(s) alvará(s) para transferência dos referidos valores 

vinculados.

Por fim, sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54539 Nr: 772-50.2014.811.0111

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, DDADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O DO(A) ADVOGADO(A)DR(ª): IVAINE MOLINA JUNIOR 

(OAB - 21264 O / MT), PARA QUE NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, 

DEVOLVA O PRESENTE FEITO A ESTE CARTÓRIO SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO E APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CABÍVEIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50905 Nr: 795-64.2012.811.0111

 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: VM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O DO(A) ADVOGADO(A) MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563, PARA QUE NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, 

DEVOLVA O PRESENTE FEITO A ESTE CARTÓRIO SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO E APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CABÍVEIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55255 Nr: 1354-50.2014.811.0111

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 I N T I M A Ç Ã O DO(A) ADVOGADO(A)DR(ª): IVAINE MOLINA JUNIOR 

(OAB - 21264 O / MT), PARA QUE NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, 

DEVOLVA O PRESENTE FEITO A ESTE CARTÓRIO SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO E APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CABÍVEIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53242 Nr: 1354-84.2013.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA ZDRADEK PEREIRA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VANDERLAN GOUVEIA DE 

MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, DR(ª): 

KASSIO ROBERTO PEREIRA (OAB - 12691B / MT),PARA QUE NO PRAZO 

DE 03 (TRÊS) DIAS, DEVOLVA O PRESENTE FEITO A ESTE CARTÓRIO 

SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO E APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 

CABÍVEIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 28054 Nr: 253-22.2007.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINUSCULI & SECOLINE LTDA, Edenilson 

Minusculi, Antonio Marcos Secoline, DULCINÉIA REGINA BARDINI 

MINUSCULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 Processo nº 253-22.2007.811.0111 (Código 28054)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente:Banco do Brasil S.A.

Executado: Minusculi & Secoline Ltda e Outros

Vistos.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira, notadamente 

itens “1” e “2”.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 06 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010114-75.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO LIBERALI (REQUERENTE)

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 MATUPÁ Numero do Processo: 

8010114-75.2016.8.11.0111 REQUERENTE: LUIZ PAULO LIBERALI 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, na 
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forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Os embargos de declaração 

somente se prestam à elucidação da obscuridade, ao afastamento da 

contradição ou à supressão da omissão existente no julgado. Consoante 

doutrinador Marcato, ocorre a obscuridade quando a redação do julgado 

não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento 

judicial. Já a contradição existe em razão da incerteza quanto aos termos 

do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, 

inclusive, dificuldades a seu cumprimento. Por fim, a omissão se dá 

quando o julgado não aprecia ponto, ou questão, que deveria ter sido 

dirimida (MARCATO, Antonio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. 

São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593). No caso em análise não visualizo 

nenhum dos requisitos para cabimento do referido recurso, não sendo 

possível analisar o mérito da demanda, o que deve ser feito por meio do 

recurso apropriado. Assim sendo, analisando os argumentos articulados 

pela embargante (ID. 6020625), verifico que a presente medida não passa 

de mera discordância ao ato decisório. Ante o exposto, e tudo mais que 

dos autos consta, RECEBO os embargos declaratórios e, no mérito, NÃO 

ACOLHO a pretensão neles deduzidas, JULGANDO-OS IMPROCEDENTES. 

No mais, diante da transferência dos valores para a Conta Judicial (ID. 

6020640/6020644/6020648), determino que após a vinculação seja 

transferido o dinheiro para a conta indicada em ID. 6110799. Com efeito, 

não havendo mais conflito de interesses, ante a satisfação da obrigação 

pelo devedor, JULGO EXTINTA, por sentença, o presente feito, nos termos 

do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, ao arquivo. Suelen Barizon Juíza de 

Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43085 Nr: 1064-21.2013.811.0030

 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: COPACEL-Indústria e Com. de Calc. e Cereais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Roncato - OAB:2147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora e, em seguida, o Ministério Público 

para, no prazo legal, se manifestarem acerca do laudo pericial acostado 

às fls. 125/155.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70619 Nr: 1140-69.2018.811.0030

 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: Nirce Correa Barros de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

 Os autos aguardam a designação de audiência.

 Considerando que este magistrado é titular da comarca de Rosário 

Oeste/MT e responde em substituição por esta comarca de Nobres/MT;

 Considerando que além da cumulação, este magistrado foi designado 

como Juiz eleitoral na Comarca de Rosário Oeste/MT.

Considerando que a pauta disponível ultrapassa o prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, bem como que, possivelmente, a Magistrada titular desta 

comarca retornará no mês de outubro deste ano;

 Considerando que em razão da necessidade de se priorizar os processo 

de réus presos e urgências legais e ante a impossibilidade de 

agendamento de audiência, no Sistema Apolo, nos termos do art. 1.198 da 

CNGC/MT, para período posterior a 180 (cento e oitenta) dias, determino 

que o processo permaneça na secretaria do juízo aguardando 

disponibilidade de pauta ou o retorno da Magistrada titular.

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59079 Nr: 3329-88.2016.811.0030

 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: Inacio Henrique Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eulina Oliveira dos Santos - 

OAB:19.773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

 Intimem-se as parte para que manifestem se há mais provas a produzir, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72942 Nr: 2011-02.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Orivelto Pires de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guthyérs Fernando Lunkes Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hudson Luiz de Oliveira - 

OAB:21613/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.

 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 Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 7053 Nr: 2005-20.2003.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - OAB 6.189

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Moraes dos Santos, Banco do 

Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT - 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altivani Ramos Lacerda - 

OAB:2304, José Ely Queiroz - OAB:3751

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), para penhora e avaliação do bem localizado via 

Renajus, a ser realizado conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, 

juntando aos autos comprovante, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 442 Nr: 39-66.1996.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Fidalski

 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:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar conforme 

determinado no item IV de fls. 133/134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41316 Nr: 1230-87.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aquilina Pedrozo de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora/apelada para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40851 Nr: 688-69.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Castorino de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora/apelada para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69219 Nr: 488-52.2018.811.0030

 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: Marilena Ercoli, Antonio Luiz Batista Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliane Bussolaro - OAB:15051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte requerente intimada para, no prazo legal, 

apresentar impugnação à contestação apresentada na Ref. 28.

 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:

 .II – DA CONCESSÃO DE LIMINARDe acordo com o art. 561 do CPC 

incumbe ao autor provar a sua posse; a turbação ou esbulho praticado 

pelo réu; a data da turbação ou esbulho; a continuação da posse, embora 

turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de 

reintegração.A posse fora comprovada mediante juntada do contrato de 

compra e venda do imóvel rural, às fls. 29/30 – PDF, auto de penhora e 

avaliação de fl. 31 e cópia da decisão liminar proferida nos autos de cód. 

48435, às fls. 43/46 – PDF. Por sua vez, o esbulho encontra-se 

demonstrado pela decisão de fl. 41 – PDF, proferida nos autos de cód. 

48435, a qual deferiu o cumprimento de sentença determinando a 

reintegração de posse aos requeridos. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de 

liminar de manutenção de posse e, consequentemente, determino a 

imediata suspensão da decisão proferida nos autos de cód. 48435.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42514 Nr: 79-73.2018.811.0031

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odílio Balbinotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Horácio Capeletto, Juvenal Capeletto, 

Wagner Capeletto, Cristiane Zavatine Capeletto, Mariluce Tafelli Capeletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ligia Vanessa Belido 

Barbosa - OAB:58.371- PR, Mablon Fraga - OAB:59740 - PR

 Intimo a parte autora, por meio de seu advogado, para que proceda com 

recolhimento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte 

e cinco reais), para cumprimento da carta precatória, referente à intimação 

acerca da penhora efetuada, por meio da Central de Pagamento de 

Diligência (CPD).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43469 Nr: 536-08.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES CARRARA DADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para se manifestar no prazo legal.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56395 Nr: 1025-96.2017.811.0090

 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: SIMONE DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado do requerente para manifestação 

acerca do laudo apresentado.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62057 Nr: 211-23.2013.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construlider Materiais para Construção LTDA 

ME, Maria Luiza de Oliveira Bortolette, José Mario Martins Bortolette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:MT 11.876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62057 – Autos n. 211-23.2013.811.0091

Vistos etc.

Defiro o pedido de bloqueio de ativos pelo sistema BACENJUD, requerido à 

fl. 100/101.

Proceda-se ao bloqueio de valores até o limite do crédito exequendo (R$ 

67.049,99 – fl. 26108), via SISBACEN. Se a diligência de constrição de 

valores on-line for positiva, converta-se em penhora os valores 

eventualmente bloqueados, transferindo-se para a conta judicial.

 Após, intime-se o executado da penhora para, querendo, opor embargos 

no prazo de 15 dias. Transcorrendo in albis o prazo para embargos, 

libere-se o valor ao exequente via alvará de levantamento.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada da penhora.

Caso sejam infrutíferas as diligências de constrição de créditos via 

BACENJUD, intime-se a parte credora para manifestação em 15 dias, 

requerendo o que entender de direito, indicando bens do devedor 

passíveis de penhora.

Da mesma forma, sendo o valor bloqueado irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se, independentemente de novo despacho, 

intimando-se o exequente para manifestação no prazo acima assinalado.

 Decorrido o prazo mencionado, sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

retornem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66979 Nr: 409-89.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Ruzalem, Dediane da Silva Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Código 66979 – Autos n. 409-89.2015.811.0091

Despacho

Vistos etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor de certidão retro, nomeio o Dr. Thiago Alves de 

Souza Melo - OAB n. 13.964/MT, para patrocinar os interesses dos 

acusados.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta à 

acusação, advertindo-o da sua obrigação ante a nomeação, conforme 

dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 19 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64891 Nr: 854-44.2014.811.0091

 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 Oliveira - ME, Valdira da Silva 

Oliveira, Herlon Renato Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte requerente para manifestar-se sobre a diligência no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76346 Nr: 555-28.2018.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Jovaci Modesto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suetonio Paz - 

OAB:5203-B/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Código 76346 - Autos n.555-28.2018.811.0091

Nova Monte Verde/MT, 16 de agosto de 2018, horário: 15h.

Presentes

Juiz Substituto: Bruno César Singulani França

Advogado: Fernando Luis Verissimo, OAB/MT n.14.357;

 Requerente: Miguel Fernandes da Silva

 Finalidade: Conciliação

Ocorrências

Iniciados os trabalhos, constatou-se a presença das pessoas acima 

descritas.

Deliberações

Pelo MM Juiz foi dito: “Vistos.

 Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º, Código de Processo Civil, aplico 

multa de dois por cento sobre o do valor da causa em face do demandado, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tendo em vista o não 

comparecimento injustificado à audiência de conciliação, uma vez que é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça.

 Intime-se o requerido para, no prazo de 15 dias, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando oportunidade e relevância. O 

requerente sai intimado no presente ato para a mesma finalidade e no 

mesmo prazo.

Em caso de requerimento de produção de prova oral, fixo o prazo comum 

de 15 dias para apresentação de rol de testemunhas (artigo 357, 

parágrafo 4º, CPC).

 Devem as partes observar o disposto nos artigos 450 e 455, caput e 

seus parágrafos, do Código de Processo Civil. Determino, ainda, o 

depoimento pessoal das partes (art. 385, CPC).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de outubro de 

2018, às fls. 15h.

 Em relação ao recurso de agravo de instrumento interposto às fls. 

103v/111, atendendo ao comando contido no parágrafo 1º, art. 1.018, 

Código de Processo Civil, mantenho a decisão recorrida por seus próprios 

fundamentos.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

Juiz Substituto:

 Advogado: Requerente:

 Edital de Citação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38573 Nr: 296-14.2010.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Romani Patussi - 

OAB:OAB/MS-12330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON PEIXOTO ALIXANDRE, Cpf: 

01931497109, Rg: 1890849-7, Filiação: Ataíde Alixandre e Lucia do 

Nascimento Peixoto Alixandre, data de nascimento: 25/01/1986, 

brasileiro(a), natural de Apiacás-MT, convivente, metalúrgico e vidraceiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADO POR 

BANCO FINASA BMC S/A EM DESFAVOR DO REQUERIDO PARA BUSCA E 

APREENSÃO OU PAGAMENTO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN, ANO 

2008, PLACA NJC 6826, CHASSI 9C2JC30708R183633, COR CINZA 

METÁLICO, NO VALOR DE R$14.059,97

Despacho/Decisão: Processo n.º 396-14.2010.811.0091Código 

38573Vara ÚnicaVISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.Considerando 

que a parte requerida está em local incerto e não sabido, sendo assim, 

DETERMINO a citação do requerido Anderson Peixoto Alexandre, por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, querendo, contestar a 

ação.Consigne-se no edital que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(art. 344 do CPC). Para efeitos de publicidade, observem-se os requisitos 

descritos no art. 257, do CPC. Desde já, não sendo contestado a ação, 

DETERMINO, desde já, que a secretaria nomeie curador especial a 

lide.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providencias.Nova Monte 

Verde/MT, 18 de abril de 2018. Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito, 

em Regime de Cooperação

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, Janice Schroeder, 

digitei.

Nova Monte Verde, 10 de julho de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62182 Nr: 337-73.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lidionesio Antonio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério de Oliveira - 

OAB:OAB/MT-11.324

 Código 62182 – Autos n. 337-73.2013.811.0091.

 Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública há muito deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor da certidão retro, desconstituo a defensora 

dativa Dra. Jully Franciele Ruelis e nomeio o Dr. Paulo Rogério de Oliveira, 

inscrito na OAB/MT sob nº 11.324, para patrocinar os interesses do 

acusado.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta à 

acusação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 18 de junho de 2018.

Bruno César Singulani França

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67859 Nr: 985-82.2015.811.0091

 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: RDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMDNB, MdNB-M, SSK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃODigam as partes, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca do interesse ou não na realização da audiência de 

conciliação.Dou o feito por saneado.Assim, face ao que se tem nos autos, 

intime-se as partes para, querendo, complementarem as provas que ainda 

pretendem, indicando a necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento, no prazo de 15 (quinze) dias.Caso requeiram produção de 

prova testemunhal, fixo, desde já, prazo comum de 10 (dez) dias para que 

as partes apresentem rol de testemunhas. Ou, se for o caso, digam as 

partes sobre eventual julgamento antecipado da lide.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 30 de maio 

de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70165 Nr: 605-25.2016.811.0091

 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: Zafenate Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:DF 24.214

 Código 70165 –- Autos n. 605-25.2016.811.0091.

 Despacho

Vistos.

Face ao que agora se tem nos autos, faculto às partes que especifiquem, 

no prazo de 10 (dez) 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. 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, 30 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68403 Nr: 1317-49.2015.811.0091

 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: Flavio Luiz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Código 68403 –- Autos n. 605-25.2016.811.0091.

 Despacho

Vistos.

Tendo em vista que o requerida foi devidamente citada, mas permaneceu 

silente, conforme certidão à fl. 50, e, atendendo aos princípios da 

economia e brevidade processual, decreto sua revelia.
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Tratando-se de ação que versa sobre direitos disponíveis, incidem os 

efeitos da revelia conforme artigo 344 do Código de Processo Civil.

Face ao que agora se tem nos autos, nos termos do art. 348 e 349 do 

CPC, faculto às partes que especifiquem, no prazo de 10 (dez) 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.

 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, 30 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62286 Nr: 443-35.2013.811.0091

 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: Antônio Azevedo

 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 62286 – Autos n. 443-35.2013.811.0091

Vistos em correição.

Diante do falecimento do autor e a pretensão de sua companheira em 

habilitar-se no feito, determino a suspensão do presente feito no prazo de 

60 dias nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil.

Intime-se o espólio/sucessor/herdeiros, por meio do patrono, para 

promover a habilitação no prazo designado.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 17 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63176 Nr: 1403-25.2012.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. Moreira Leite & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63176 - Autos n. 1403-25.2012.811.0091

DESPACHO

Vistos, etc.

Ao efetuar a constrição de ativos em nome do executado por meio do 

Sistema BacenJud, verificou-se que o CNPJ não existe na base da 

SRF/UNICAD.

Desta forma, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o CNPJ.

Após, retornem os autos para a análise do pedido de penhora online.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 1º de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61094 Nr: 927-84.2012.811.0091

 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: Leandro Lepka

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Miroslau Lekpa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/MT

 Código 61094 - Autos n. 927-84.2012.811. 0091.

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de buscas nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, a fim 

de localizar eventuais bens ou direitos pertencentes ao de cujus que não 

foram declarados nos autos.

Pois bem.

Defiro o pedido de pesquisa de numerários existentes em contas 

bancárias, via Bacenjud, e de veículos, via Renajud, em nome do de cujus 

Miroslau Lepka, uma vez que tal medida afina-se com a boa prestação 

jurisdicional e atende de perto aos postulados da duração razoável do 

processo e da celeridade processual.

Não bastasse isso, tratando-se de inventário, certo que mencionada 

diligência é benéfica a todos os herdeiros e eventuais credores do 

espólio, uma vez que esclarece quais bens que compõem o acervo 

hereditário.

Desta forma, determino a realização de pesquisa de numerários e veículos 

existentes em nome do de cujus, via Bacenjud e Renajud.

Com a resposta positiva de eventuais veículos, expeça-se mandado de 

avaliação.

Após, intimem-se a Fazenda Pública Estadual e o inventariante para se 

manifestarem, no prazo 30 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 1º de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35950 Nr: 409-36.2008.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fron Band - Com. E Exp. De Madeiras

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Nova Bandeirantes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15.285

 Código 35950 - Autos n. 409-36.2008.811.0091

Vistos, etc.

Defiro o pedido de bloqueio de ativos pelo sistema BACENJUD.

Assim, proceda-se ao bloqueio de valores até o limite do crédito 

exequendo (R$ 2.135,97 – fl. 44), via BACENJUD. Se a diligência de 

constrição de valores on-line for positiva, converta-se em penhora os 

valores eventualmente bloqueados, transferindo-se para a conta judicial.

 Após, intime-se o executado da penhora para, querendo, opor embargos 

no prazo de 30 dias. Transcorrendo “in albis” o prazo para embargos, 

libere-se o valor ao exequente via alvará de levantamento.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada da penhora.

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 CPC, 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.

 Restando infrutífera a tentativa de localização de ativos, desde já, DEFIRO 

a busca pelo sistema RENAJUD, com a finalidade de localizar bens em 

nome do executado, e em caso positivo, DETERMINO o bloqueio imediato, 

registrando-se a penhora do(s) bem(ns)/veículo(s) para garantir o 

pagamento da dívida objeto da presente execução.

Não efetuado bloqueio de bens pelo Sistema RENAJUD, desde já, DEFIRO 

a busca pelo sistema INFOJUD com a finalidade de localizar bens em nome 

do executado.

Havendo resposta negativa das buscas vias sistemas, intime-se o 

executado para indicar bens à penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 774, V, do CPC, ante a prática de 

conduta atentatória à dignidade da justiça.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 1º de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
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Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74104 Nr: 1245-91.2017.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iete de Souza Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01 citação e 01 

intimação=R$28,00

Guia para deslocamento à Nova Bandeirantes (município) (R$390,00) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 418,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65968 Nr: 1720-52.2014.811.0091

 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: Juliana de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A, Citavel Distribuidora de 

Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA 

- OAB:12928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar A. A. Junior - OAB:MT 

13.952, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:52589, JÚLIO CÉSAR 

DE OLIVEIRA - OAB:MT 8312-A, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT 

14469-A, Sofia Alexandre Mascarenhas - OAB:OAB/MT 7.102-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora a se manifestar nos autos no prazo de 48 horas 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64256 Nr: 235-17.2014.811.0091

 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: Suelen Fatima Marana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora a se manifestar nos autos no prazo de 48 horas 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62467 Nr: 615-74.2013.811.0091

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Irene da Luz Nicola

 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:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora a se manifestar nos autos no prazo de 48 horas 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62445 Nr: 594-98.2013.811.0091

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Alves Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora a se manifestar nos autos no prazo de 48 horas 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39094 Nr: 821-93.2010.811.0091

 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: WJC, MCMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:OAB/MT15881-A, Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Requerida da audiência de 

conciliação designada (...) Desta forma, entendo ser necessária a 

tentativa de conciliação, pois além de fomentar a pacificação social dos 

conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes 

a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos.

Assim, designo audiência de conciliação para o dia 26 de setembro de 

2018, às 13h30.

Intimem-se às partes, via DJe, para comparecerem à audiência de 

conciliação.

Consigne-se que, o não comparecimento injustificado da autora ou da réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do artigo 334,§ 8º do CPC.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 1160 Nr: 5-83.1998.811.0107

 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: LUIZ RICARDO GIORGI, ROLANDO KENWORTHY 

BARSOTTI, RICARDO KENWORTHY BARSOTTI, RICARDO KENWORTHY 

BARSOTTI, MARIA RAQUEL GIORGI BARSOTTI, ESPÓLIO DE MARIA 

MARGARIDA GIORGI BARSOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO AFONSO GUOLO, CLECI INÊS 

SIGNOR GUOLO, RENILSON JOÃO DE FREITAS, MARIA AMÉLIA AMORIN 

DE FREITAS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Seeefeld Werner - 

OAB:7839-B/MT, Gerson Luís Werner - OAB:6.298-4, GERSON LUIS 

WERNER - OAB:6298-A/MT, JOSÉ BACALTCHUK - OAB:4.404-A, 

MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A/MT, JOÃO ANTENOR DE MELO LEITE - OAB:5.123-A

 Vistos.

Levando-se em conta o peticionado nas fls. 587, designo o dia 05 DE 

OUTUBRO DE 2018, ÀS 15:30 HORAS, para a audiência de conciliação, a 

ser realizada pela conciliadora deste juízo, ocasião em que deverão 

comparecer somente as partes e seus procuradores.

INTIMEM-SE as partes, na pessoa de seus advogados constituídos, 

consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, do CPC.

Se frustrada a tentativa de autocomposição, a parte autora deverá, no 

prazo de 5 dias, se manifestar no prosseguimento da demanda, sob pena 

de extinção.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34260 Nr: 666-08.2011.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANDRO PRUDENCIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A/, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido da parte exequente à fl. 100, assim, ARQUIVE-SE 

provisoriamente o feito, por prazo não inferior a 5 anos.

Durante o prazo do arquivamento, este processo deverá ser excluído do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses, o qual deve retratar apenas 

o conjunto de feitos que estejam a demandar providência judicial imediata.

Findo o prazo, deverá a parte exequente se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32722 Nr: 72-28.2010.811.0107

 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: NILDO LIMA QUEIROZ, MARISTELA ZANCANARO 

QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA, JUSSARA 

BIAVATTI VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:13393/MT, CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - 

OAB:5914-B/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708, 

ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, LUCIANO DE SALES - 

OAB:5911-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edésio Soares Araújo Junior 

- OAB:6824 MT, Rodolfo Wilson Martins - OAB:5.858-A

 Vistos.

 Homologo a desistência da oitiva da testemunha DANIEL BRIANEZI, na 

forma postulada pelo requerido.

Destarte, aguarde o cumprimento da(s) missiva(s) expedida(s) para oitiva 

da(s) testemunha(s), após intime-se as partes para apresentarem 

memoriais finais, no prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo o feito 

retornar concluso para sentença.

Intime-se, cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50681 Nr: 46-25.2013.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENI STUMM ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECODAMATA MUDAS FLORESTAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARNEIRO BARROS NETO 

- OAB:15216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284 - A

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fls. 104, determino a intimação do 

exequente via DJE, para manifestar-se acerca do prosseguimento do feito, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique-se e venham os autos 

imediatamente conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51237 Nr: 585-88.2013.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER JOSE GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eniva Gloria da Silva Martins - 

OAB:OAB/MT 10.100, ERIC GARMES DE OLIVEIRA - OAB:173267-A/SP, 

NELSON PASCHOALOTTO - OAB:OAB/MT 8.530-A, Patricia Terezinha 

Ferreira Correa - OAB:OAB/MS 10.469, Roberta Beatriz do 

Nascimento - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fls. 74, determino a intimação do 

exequente via DJE, para manifestar-se acerca do prosseguimento do feito, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique-se e venham os autos 

imediatamente conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34262 Nr: 668-75.2011.811.0107

 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): T J ALVES DA SILVA AMANCIO FREIRE - ME, 

TEREZINHA JUSSARA ALVES DA SILVA AMÂNCIO FREIRE, MARIA DA 

CONCEIÇÃO BRITO DOS ANJOS, AFONSO DE LIGORIO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fls. 118, e levando-se em conta que a 

Defensoria Pública Estadual deixou de operar nesta comarca, nomeio para 

atuar como advogada dativa do executado - Afonso De Ligório Dos 

Anjos-, a i. Advogada Mariana da Cunha Pereira (OAB/MT - 16.214), 

atuante na Comarca, a qual deverá ser intimada para manifestar nos 

autos.

Ainda, manifeste-se o exequente quanto aos demais executados - 

Terezinha Jussara Alves da Silva Amancio Freire, T.J. Alves da Silva 

Amancio Freire e Maria da Conceição Brito dos Anjos-, vez que em análise 

as fls. 114/116, restou sem sucesso a busca de ativos financeiros nas 

contas destes.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33823 Nr: 18-28.2011.811.0107

 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: MILTON HENRIQUE ZIMPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIDES GOMES PEPPES, RAFAEL BORGES 

CURVO, JOÃO ALVES DA SILVA, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, 

JOÃO BATISTA DE LIMA, LUIS CARLOS MACHADO, LUIZ FABIANO 

MACRE, BENILDO MÁRMORE DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 
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OAB:9433-MT, Arley Gomes Gonçalves - OAB:12192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEZUINO CATARINO DA CRUZ 

- OAB:MT 10620, RODRIGO BATISTA DA SILVA - OAB:7697, RODRIGO 

BATISTA DA SILVA - OAB:MT 7697

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 411, declaro preclusa a produção 

de prova pericial.

Declaro encerrada a instrução processual, concedendo o prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias para cada parte apresentar suas 

alegações finais na forma escrita.

 Com as manifestações, tornem conclusos para sentença.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33774 Nr: 126-57.2011.811.0107

 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: LUIZ FABIANO MACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO DAROIT, RENATO ZIMPEL, MILTON 

HENRIQUE ZIMPEL, JOÃO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Almeida Freitas Junior - 

OAB:5093-E/MT, Nadeska Calmon Freitas - OAB:11548, Raquel 

Calmon Freitas - OAB:12368-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Stieven Pinho Bedin 

- OAB:9.433/MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, 

Caroline Locatelli - OAB:11821, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6.913-A/MT, ROBSOM HUILSON BROCH COLLI - OAB:OAB/MT 

14.802

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 254, declaro preclusa a produção 

de prova pericial.

Declaro encerrada a instrução processual, concedendo o prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias para cada parte apresentar suas 

alegações finais na forma escrita.

 Com as manifestações, tornem conclusos para sentença.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51487 Nr: 815-33.2013.811.0107

 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: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMOSO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 (...) Ante ao exposto, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição 

Federal de 1988 e da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar a presente ação para 

a JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA, determinando a remessa do feito 

ao Juízo Federal da Seção Judiciária de Cuiabá/MT, com as nossas 

homenagens, baixas e anotações de estilo.Preclusa a via recursal, 

remetam-se os autos à Justiça Federal – Seção Judiciária de 

Cuiabá/MT.Ciência ao MP.Intimem-se.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33765 Nr: 15-73.2011.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAOR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Rogério Macal - 

OAB:12.492-B/MT, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.171

 Vistos.

 Inicialmente, em consulta ao Sistema APOLO, verifico documento 

pendente de juntada (protocolo: 69901), na qual a defesa mais uma vez 

postula pela redesignação do ato, uma vez que o réu encontra-se 

enfermo, requerendo prazo para apresentar atestado médico.

Desse modo, DEFIRO o pedido do réu, razão pela qual SUSPENDO a 

sessão do júri designada para o dia 17/08/2018.

CONCEDO o prazo de 48h para juntada do atestado médico, sob pena de 

não-acolhimento da justificativa e nomeação de advogado dativo para a 

próxima sessão.

Permaneçam os autos conclusos para outras deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se, servindo-se cópia desta decisão como mandado, 

ante a escassez de servidores nesta Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30370 Nr: 725-69.2006.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTATO AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR LUIZ SPIGOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7440/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, ACERCA DO ENVIO DO 

MANDADO DE REGISTRO DE PENHORA ENCAMINHADO AO CARTÓRIO 

COMPETENTE, PARA QUE PROMOVA O PAGAMENTO DOS 

EMOLUMENTOS NAQUELE CRI.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32722 Nr: 72-28.2010.811.0107

 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: NILDO LIMA QUEIROZ, MARISTELA ZANCANARO 

QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA, JUSSARA 

BIAVATTI VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:13393/MT, CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - 

OAB:5914-B/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708, 

ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, LUCIANO DE SALES - 

OAB:5911-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edésio Soares Araújo Junior 

- OAB:6824 MT, Rodolfo Wilson Martins - OAB:5.858-A

 INTIMO O ADVOGADO DO RÉU, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, SE 

MANIFESTE ACERCA DO INTERESSE NA OITIVA DA TESTEMUNHA 

VENCLINO ANTONIO GALLO, CUJA CERTIDÃO DO JUÍZO DE SORRISO 

FORA NEGATIVA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50342 Nr: 593-02.2012.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ALVES DE ARAUJO ZULIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regis de Almeida Zulim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182/A, Rondinelli Roberto da Costa Urias - OAB:8.016

 INTIMO O ADVOGADO DO REQUERIDO, PARA QUE, PROCEDA A 

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55163 Nr: 496-94.2015.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDINEI DAVID PEREIRA DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 Nos termos da legislação vigente procedo a intimação do advogado do 

denunciado acerca da redesignação da audiência, conforme despacho de 

ref. 63 abaixo transcrito: Vistos. Considerando o peticionado pela defesa 

(ref. 60), REDESIGNO o ato anterior, para o dia 04 DE OUTUBRO DE 2018, 

ÀS 13H30MIN, permanecendo inalteradas as determinações constantes na 

ref. 54. Ciência ao MPE. Intimem-se. CUMPRA-SE.

Comarca de Novo São Joaquim

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-28.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KENEDES FERREIRA ROQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000191-28.2017.8.11.0106. REQUERENTE: KENEDES FERREIRA ROQUE 

REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Processo nº 

1000191-28.2017.8.11.0106 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. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. 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 requerida. Alega que foi efetuada 

uma matrícula na requerida sem sua anuência, aduz que apenas realizou o 

vestibular, contudo, não efetuou a matrícula na requerida. No documento 

acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome da parte 

reclamante pela reclamada. A parte requerida contesta alegando ser parte 

ilegítima, informa que o autor endereçou a petição inicial de forma errônea. 

Analisando os documentos e a inicial, entendo que sem razão, até 

porquanto plenamente identificado o polo passivo. Motivo pelo qual indefiro 

tal preliminar. Quanto a relação jurídica, a reclamada aduz que o 

reclamante efetuou a matrícula, todavia, esta foi indeferida por 

irregularidades na documentação do reclamante, gerando tais débitos. 

Junta prints do sistema, todavia, não junta nenhum dos documentos 

mencionados na defesa. Destarte, conquanto tenha a parte requerida 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito 

que motivou a negativação em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais do reclamante para a referida 

cobrança. A inserção do nome da parte requerente nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a 

conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o 

reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica do reclamante, decorrente da negativação de seu nome, 

não pode ser classificada como muito intensa. O reclamado é, 

sabidamente, uma instituição de grande porte. Feitas as ponderações 

supra, e ponderando a existência de inscrição negativa posterior, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

2.000,00. A jurisprudência sobre o tema é no seguinte sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO 

ANTERIOR. DÍVIDA INEXISTENTE. NOVA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO, INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NEGATIVA POSTERIOR QUE DEVE SER 

AVALIADA PARA EFEITO DE QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 

INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 9.370,00 QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA 

R$2.000,00. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007396567, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado 

em 23/02/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007396567 RS, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 23/02/2018, Quarta Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/03/2018) 

Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, 

para: 1) declarar inexigíveis os débitos mencionados na inicial (R$ 164,00 - 

contrato n° 141633753, R$ 164,00 – contrato nº 148531680 e R$ 164,00 – 

contrato nº 149238677) e, 2) condenar a reclamada pagar a parte 

reclamante, a título de danos morais, R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

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, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Novo São Joaquim -MT, 17 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81555 Nr: 1975-56.2018.811.0095

 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: ACFeIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

pleiteada.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o 

bem com o autor, na pessoa por ele indicada, devendo constar do auto o 

endereço completo do depositário, procedendo o Sr. Oficial de Justiça no 

mesmo ato a avaliação do bem.Executada a liminar, cite-se o requerido 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados desde o cumprimento da 

liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as prestações 

vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da 

inadimplência (STJ, Recurso Especial nº 1.418.593, submetido ao rito do 

art. 543-C do CPC, - MS 2013/0381036-4), oportunidade em que o bem lhe 
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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).Poderá ainda o devedor 

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.Concedo os 

benefícios do art. 212 do Novo Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67912 Nr: 1452-49.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se o patrono da parte autora para que em 10 (dez) dias, dê 

seguimento ao feito, APRESENTANDO CÁLCULO ATUALIZADO DO 

DÉBITO ALIMENTÍCIO e manifestando-se expressamente quanto ao 

referido acordo entabulado extrajudicialmente com o executado (fls. 25), 

retificando-o tecnicamente se for necessário.

 Caso o causídico entenda necessário, poderá requerer a designação de 

audiência de conciliação.

Advirto ainda, que a inércia durante o prazo legal, resultará na extinção, 

conforme dispõe o artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo 

Civil/2015.

Decorrido o prazo acima estabelecido, sem manifestação, certifique-se e, 

após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81440 Nr: 1930-52.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR FERNANDO PORTELA 

SALES - OAB:25098/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] CITE-SE o requerido, devendo constar as advertências do artigo 344 

do NCPC e que o prazo para contestar será em dobro, ou seja, 30 (trinta) 

dias, de acordo com o artigo 183 do NCPC.6) No mesmo ato da citação, 

INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca do laudo médico, 

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância com 

o laudo pericial.7) Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for 

o caso, impugnar documentos e teses levantadas na contestação.8) 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.9) Por fim, façam os autos CONCLUSOS 

para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 

INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-90.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR MARQUES PESSOA (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 21/09/2018, 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, 17 de agosto de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-97.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FERNANDA DIEDERICH (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 21/09/2018, 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, 16 de agosto de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-82.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FERNANDA DIEDERICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 21/09/2018, 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, 16 de agosto de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-79.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA ENY RODRIGUES XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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 21/09/2018, 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, 17 de agosto de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-67.2018.8.11.0095
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Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FERNANDA DIEDERICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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 21/09/2018, 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, 17 de agosto de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-52.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FERNANDA DIEDERICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA 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 21/09/2018, às 15h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 17 de agosto de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-96.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENTINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONILSON RAIMUNDO MACHADO OAB - MT0011961S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 21/09/2018, às 15h15. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 17 de agosto de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000054-79.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE MOREIRA DE JESUS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 21/09/2018, às 15h30. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 17 de agosto de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45126 Nr: 958-49.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Catarino Mederos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célio Paiao - OAB:18.145A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Vistos em correição,

Defiro a dilação de prazo requerida ás fls. 158, por mais 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo com ou sem aparesentação de resposta, conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44966 Nr: 846-80.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Pereira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB: 7043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para que no prazo 

legal apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44782 Nr: 712-53.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Nunes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB: 7043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para que no prazo 

legal apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44716 Nr: 656-20.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Napoleão Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB: 7043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para que no prazo 

legal apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44686 Nr: 628-52.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Amorim de Melo Porto
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB: 7043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para que no prazo 

legal apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44680 Nr: 622-45.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB: 7043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para que no prazo 

legal apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44684 Nr: 626-82.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesmar Contó

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB: 7043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para que no prazo 

legal apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls 103/112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44706 Nr: 646-73.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanir Vicente de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB: 7043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para que no prazo 

legal apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls 96/105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44678 Nr: 620-75.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivia Ferreira Guatura Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB: 7043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para que no prazo 

legal apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls 95/104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44286 Nr: 323-68.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Gomes de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE para que, se 

manifeste a respeito da Impugnação à Execução de fls 126/134, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43843 Nr: 18-84.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo de Paula Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva da vítima Jonathan Adriano 

Rodrigues e da testemunha Caroliny Santos Pereira. Dou por encerrada a 

instrução. Vista, sucessivamente, às partes para apresentação de 

alegações finais escritas, no prazo da lei. Em seguida, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44714 Nr: 654-50.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza dos Santos Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB: 7043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para que no prazo 

legal apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls 93/101.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 14209 Nr: 701-10.2003.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Bueno, Orlando Ferreira Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Gonçalves - 

OAB:118.907, Domingos Cardoso da Silva - OAB:23369, Gilberto 

Machado Custódio - OAB:MT/6.435, Juliano Galdino Teixeira - 

OAB:14.363, Marcelo Felício Garcia - OAB:7297-MT

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva da testemunha Jucelino 

Correia da Silva. Defiro o pedido da defesa do réu Valdemir Bueno, 

dispensando sua presença deste ato. Permaneçam os autos em gabinete 

para deliberações. Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44324 Nr: 356-58.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Correia Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB: 7043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para que no prazo 

legal apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls 86/95.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64915 Nr: 2612-66.2017.811.0022
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimara Lelis de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

 Tendo em vista que a ré se encontra residindo na Comarca de Cuiabá-MT, 

remetam-se o presente Executivo de Pena à referida Comarca, para que a 

ré dê cumprimento de sua pena, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 17 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65352 Nr: 2788-45.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weberton da Conceição da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

 Tendo em vista que o réu se encontra residindo na Comarca de 

Cuiabá-MT, remetam-se o presente Executivo de Pena à referida Comarca, 

para que o réu dê cumprimento de sua pena, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 17 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68494 Nr: 875-91.2018.811.0022

 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: AVVP, MCVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente no artigo 1.205/CNCG, impulsione os 

presentes autos para intimação do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42464 Nr: 722-34.2013.811.0022

 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: Antônio Modesto Monteiro Alt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arleta Catarina Monteiro (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Meira Borges - 

OAB:12033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para impulsionar o feito 

no prazo legal de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, forte no art. 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53250 Nr: 207-91.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Figueira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimarães - OAB:MT/3402-B

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas de defesa. 

Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às partes para 

apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. Em seguida, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53394 Nr: 264-12.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Henrique Massuia, Milena Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - OAB:9521/B

 Vistos etc. Defiro o pedido. Redesigno o ato para o dia 07/11/2018, às 

13h30minutos. Saem os presentes intimados. Expeça-se o necessário. Às 

providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60554 Nr: 609-41.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovani Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. A seguir, foram impostas as seguintes condições do regime 

aberto, nos termos do art. 33 § 2º do CPB: a) comprovação em 30 (trinta) 

dias, em Juízo, a contar da advertência, de exercício de atividade lícita; b) 

comparecimento, mensalmente, a este Juízo para informações e 

pesquisas a respeito de atividades; c) não sair da Comarca por mais de 15 

(quinze) dias sem prévia autorização judicial; d) não alteração de 

residência ou local de trabalho sem autorização prévia do Juízo; e) deve 

recolher-se em casa nos finais de semana e feriados, sendo que durante 

a semana deverá recolher-se em casa às 23h podendo sair apenas para 

o trabalho às 05h, e durante o final de semana o recuperando poderá sair 

de casa para frequentar cultos religiosos. Diante da aceitação das 

condições acima elencadas, aguarde-se o cumprimento da respectiva 

pena, expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68464 Nr: 856-85.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Lucas Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para 

o fim de CONDENAR o acusado José Lucas Pereira dos Santos, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas 

pelo artigo 180, “caput”, do Código Penal.Passo a dosar a pena do réu.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70064 Nr: 1502-95.2018.811.0022

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FMC, MFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência e, como tal, 

concedo a guarda provisória do menor PABLO COELHO RODRIGUES aos 

requerentes FLORENTINA MARTINS COELHO e MAURO FRANCISCO DA 

SILVA, mediante termo, nos moldes do artigo 33 e seguintes do Estatuto 
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da Criança e do Adolescente.Expeça-se o competente Termo de Guarda 

Provisória.Intimem-se o Assistente Social e o Psicólogo credenciados 

neste Juízo, para que proceda a realização de estudo psicossocial 

pessoal e residencial da infante, colhendo, na oportunidade, informações 

sobre o modo de vida e condições da residência, trazendo o relatório aos 

autos no prazo de 20 (vinte) dias.Cite-se o requerido, pessoalmente, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, ofereçam resposta escrita, indicando as 

provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas 

e documentos, na forma do art. 158, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita (art. 

141, § 2º, do ECA).Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 15 de agosto de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69847 Nr: 1422-34.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednaldo Tavares, Ivanilde de Souza Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 

300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

pleiteada pelo autor.Determino a intimação da parte Reclamada para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cópia do contrato que gerou 

a negativação discutida no feito.Versando a causa sobre direitos que 

admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, 

inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 10 de outubro de 2018, às 09h00min, a ser 

realizada no núcleo de conciliação dessa Comarca.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155643 Nr: 2516-96.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguelita Francisca de Arruda Bernardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terceiros Possuidores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 155643

 SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão c/c Obrigação de Fazer e Tutela 

Provisória de Urgência proposta por MIGUELITA FRANCISCA DE ARRUDA 

BERNARDO em face de TERCEIROS POSSUIDORES.

DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO

Como medida de urgência a parte autora pleiteou o bloqueio de circulação 

dos veículos que se encontram em seu nome.

Ocorre que para o deferimento da medida é necessário que a parte 

contrária tenha ciência da determinação do juízo, a fim de que possa tomar 

as providências cabíveis para a cessação da restrição judicial.

No caso em comento, como não há identificação da parte ré, a citação dos 

atuais possuidores dos veículos torna-se impossível.

Dessa forma, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa 

INDEFIRO o pedido de busca e apreensão.

DO MÉRITO

 Conforme afere-se da ref. 04, a parte autora deixou de juntar aos autos 

quaisquer informações sobre a parte ré, tendo noticiado no processo que 

em razão do decurso do tempo desde a venda dos veículos não detém 

nenhuma referencia sobre os terceiros possuidores.

 Disciplina o parágrafo único do art. 321 do CPC:

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.

Dessa forma, considerando que a requerente deixou de tomar as medidas 

que lhe cabiam, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito, outro 

caminho não há se não o indeferimento da exordial.

Ademais, é inviável que uma ação tramite sem a identificação da parte ré.

 Ante o exposto, nos termos do art. 485, I do CPC JULGO EXTINTA A 

AÇÃO, sem resolução de mérito.

P. I. C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102771 Nr: 2740-73.2014.811.0028

 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: BFB Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adaci Conceição Miranda da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT, Luiz Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4493

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

ação, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

o fim de tornar definitiva a tutela antecipada concedida para CONSOLIDAR 

a posse do veículo em favor da parte autora e DECLARO, via de 

consequência, a rescisão do contrato entabulado entre as partes, 

devendo o autor restituir à parte autora a quantia paga antecipadamente a 

título de VRG, nos moldes descritos na cláusula 11 do contrato pactuado e 

súmula 564 do STJ, sendo que o montante devido pelo requerido ao autor 

deverá ser abatido nessa importância a ser devolvida, compensando-se 

as dívidas. Ressalto que o valor a ser devolvido a título de VRG deverá 

ser informado pelo Autor.Atendendo o princípio da sucumbência condeno 

o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em que fixo em 10% sob o valor do contrato, nos 

termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. P.I.C.Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102076 Nr: 2485-18.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Muncipal de Poconé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro Cesar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE e, em consequência, 

JULGO EXTINGO o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 

485, inciso IV do Código de Processo Civil.Condeno a parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% 

(vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC/2015) do valor atualizado da causa. 

P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 111315 Nr: 1952-25.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Paz da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A - Telecomunicações de 

São Paulo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE PIONA - OAB:13333/MT

 Com tais considerações, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, E 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para declarar inexistência do 

débito em questão, tornando definitiva a liminar de vedação da 

negativação do nome do reclamante no cadastro restritivo de órgãos de 

proteção ao crédito referente ao débito em discussão na presente lide, 

bem como para condenar a reclamada TELEFONICA BRASIL S/A a pagar 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.Condeno o requerido ao pagamento das 

custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento no artigo 85, §2º, 

do Novo Código de Processo Civil.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 126178 Nr: 2819-81.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nizete da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8.506-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, e CONDENO a 

Requerida ao pagamento de R$13.500 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescido de correção monetária a partir da data do evento danoso, e 

juros moratórios de 1% ao mês corrigidos a partir da citação.CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, § 2º do NCPC.P. I. C.Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152657 Nr: 1351-14.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIANA CRISSOSTEMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 152657

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte de 

Segurado Especial.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 23 de Agosto de 2018, às 16h30min.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158450 Nr: 3550-09.2018.811.0028

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio França - EIRELI EPP, Sérgio de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Distribuidora de Energia S/A,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Pedido de Tutela Cautelar Antecedente de Sustação de 

Protesto proposta por SERGIO DE FRANÇA EIRELI - EPP em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA S.A.

 Trata-se de pedido de sustação de protesto referente ao débito no valor 

de R$ 197.300,16 (cento e noventa e sete mil e trezentos reais e 

dezesseis centavos).

Foi estabelecido o valor da causa em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Assim, com fundamento no art. 292, II do CPC, INTIME-SE o Autor para 

emendar a inicial atribuindo o valor correto à causa, no prazo de 15 

(quinze) dias, uma vez que em se tratando de ação que tem por objeto 

sustação de protesto de termo de acordo extrajudicial, o valor da causa 

será o valor do ato que se entende invalido.

Intime-se ainda a parte autora para juntar o comprovante de pagamento 

das custas.

 Após a correção ao valor da causa e complemento do recolhimento de 

custas, façam os autos conclusos para apreciação do pedido cautelar.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 68872 Nr: 1081-34.2011.811.0028

 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): FBL, LMAdN, LRdM, EBdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gonçalbert Torres de Paula - 

OAB:5339/MT, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:4493

 Ante o exposto, REVOGO a guarda concedida a Sra. Evair Benedita de 

Morais Gomes, e CONCEDO a GUARDA PROVISÓRIA do infante Walex 

Francisco do Nascimento Lima à seu irmão Willian Raub Nascimento 

Lima.INTIME-SE a Equipe multidisciplinar do juízo para que proceda o 

acompanhamento do infante Walex Francisco pelos próximos 3 (três) 

meses.INTIME-SE a o CRAS para realize o acompanhamento do infante 

Walex principalmente no que tange a substituição de guarda e nova 

moradia, apresentando nos autos relatório psicossocial mensal acerca da 

situação do infante junto ao irmão Wil l ian e novo 

lar.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 92024 Nr: 2085-38.2013.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Luzia Arruda Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CÓDIGO: 92024

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito superior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I e art.4ª da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se 

ofício requisitório, via PRECATÓRIO, 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.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128895 Nr: 3735-18.2016.811.0028

 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: Wilson Rone Leite Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanessa Aparecida de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAISA GONÇALVES AQUINO - 

OAB:14839/MT

 Vistos,

Por motivo de foro íntimo, dou-me por suspeita para julgar o presente 

processo, nos termos do art. 145, §1º do CPC.

 Façam as devidas anotações.

 Comunique-se a E. Corregedoria de Justiça.

 Remetam-se os autos ao substituto legal, com nossas homenagens.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117631 Nr: 376-60.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 CÓDIGO: 117631

DESPACHO

VISTOS,

Processe-se em segredo de Justiça (art. 189, II, CPC/2015).

 Defiro a assistência judiciária gratuita.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do CPC/2015. Assim, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no artigo 330 do CPC/2015.

Intime-se o executado nos termos do artigo 528 do CPC/2015, para que, 

em três (03) dias, efetue o pagamento da pensão, prove que o fez ou 

justifique a impossibilidade de efetuá-lo, consignando-se que, se não 

houver pagamento das três últimas parcelas anteriores à propositura da 

demanda ou justificativa no prazo legal, além de mandar protestar o 

pronunciamento judicial, ser-lhe-á decretada a prisão civil nos termos do 

art.528, §1º e §3º do CPC/2015.

Notifique-se o IRMP.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 108799 Nr: 1288-91.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGGdS, Rosa Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERONICA DE SOUZA RIBEIRO 

CHAVES - Procuradora Federal - OAB:0

 CÓDIGO: 108799

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Amparo Social ao Deficiente.

Analisando os autos, anoto a falta do relatório de estudo socioeconômico, 

o qual constitui requisito essencial para análise do pedido de concessão 

do benefício LOAS.

Dessa forma, intime-se a equipe multidisciplinar do juízo para que proceda 

a realização do estudo socioeconômico no endereço constante na 

exordial, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário, com a urgência que o caso requer.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 9388 Nr: 242-19.2005.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Semedo Fernandes Ltda - Rep. Antonio 

Francisco Semedo Fernandes, Sicoob Central MT/MS - Central das Coop. 

de Créd Rural dos Estado de MT/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dácio Frederico Gaiva, Cooperativa de Crédito 

Rural do Pantanal LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Schneider - 

OAB:2152/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dulce Helena Gahyva - 

OAB:7699, Laura Aparecida Machado Alencar - OAB:4639

 INTIMAR o advogado para que devolva os autos no prazo de 03 

(três)dias, sob pena de perder o direito á vista fora de cartório, nos 

termos do art. 431 da CNGC / CORREGEDORIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 64661 Nr: 165-97.2011.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rodrigues Borges Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.71

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128599 Nr: 3590-59.2016.811.0028

 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: Jonas Gimenez Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Pereira da Silva, João Batista da Silva 

Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE ABREU FERREIRA - 

OAB:5928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Augusto Camilo 

Anchieta - OAB:17.687, Jose Alexandre Rubio de Souza - 

OAB:19.642, Marcelo Augusto Motta Soares - OAB:18.555, Vicente 

Diocles R.Botelho de Figueiredo - OAB:14229-MT][

 Vistos,

 Em que pese as manifestações do requerido, verifico que os embargos 

de declaração foram apreciados na audiência, motivo pelo qual indefiro o 

pedido de reanálise do mesmo.

 Considerando que não foi efetuado o pagamento das diligências do 
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mandado de constatação, nos termos da decisão já proferida nos autos 

(audiência item 3 ref. 76), dou por prejudicada prova a fim de realizar a 

constatação do imóvel.

 Cumpra-se o item 3 da audiência, remetendo para memoriais.

 Após conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 86162 Nr: 631-23.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 86162

DECISÃO

VISTOS,

Por se tratar de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica.

Assim, nos termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, 

designo a designo a perícia médica para o dia 09 de novembro de 2018, às 

11h10min a ser realizada nas dependências deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

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.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

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. 305/2014 do CJF.

 Considerando a juntada do indeferimento administrativo, remetam-se os 

autos ao INSS para apresentação de contestação. Por sua vez, decorrido 

o prazo de contestação, independente de manifestação, vistas ao autor.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 134624 Nr: 1812-20.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Benedito da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a manifestação à ref. 90, designo nova data para 

audiência de instrução e julgamento para o dia 23/08/2018, 14h00.

Intime-se a menor Ana Luiza, juntamente com sua responsável legal, no 

mesmo endereço já indicado.

Expeça-se mandados da vítima Luciana de Amorim Silva nos endereços 

indicados pelo Ministério Público à ref. 90.

Requisite-se o policial militar Leonardo de Oliveira.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 103300 Nr: 2905-23.2014.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jarlison Leite Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base nos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69, 

com as recentes alterações da Lei nº 10.931/2004, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de consolidar nas 

mãos do autor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na inicial, observando-se as determinações supra, cuja apreensão liminar 

tornou definitiva. Oficie-se ao Detran, comunicando estar a parte autora 

autorizada a proceder à transferência do bem, expedindo, quando for o 

caso, novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou 

de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária (art. 

3º, § 1º, Decreto-Lei nº 911/69).Pela sucumbência e já que devida, fica o 

requerido condenado no pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba advocatícia que, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/2015 

fixo, em R$ 1.300 (um mil e trezentos reais), a ser revertida em prol do 

advogado da parte autora.Transitando em julgado esta decisão, 

arquivem-se os autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113443 Nr: 2521-26.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Pinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO PAULINO CALUMBI DO 

NASCIMENTO- PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.77

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152340 Nr: 1198-78.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Natalina Correa Leite de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora acerca da audiência de conciliação, instrução e 

julgamento designada para o dia 23 de agosto de 2018, às 16h00min, 

conforme determinado na ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152636 Nr: 1340-82.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ODETE CORREA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora acerca da audiência de conciliação, instrução e 

julgamento designada para o dia 23 de agosto de 2018, às 15h00min, 

conforme determinado na ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 83384 Nr: 2291-86.2012.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itau Unibanco S/A - ITAUCARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO NUNES RONDON - ME, Diego Nunes 

Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, para manifestar sobre a Certdião do Sr. Oficial 

de Justiça, conforme segue: " CERTIDÃO. Cod. 83384. Eu – Benedito 

Anselmo Rondon, Oficial de Justiça desta Comarca de Poconé – MT, 

certifico que faço a devolução do mandado ao Cartório pelo fato do 

mandado ter sido distribuído a este Oficial de Justiça sem a diligencia 

inicial, pois referida localidade onde que tem de ser feita a citação por hora 

certa, é distante desta cidade 70km na rodovia transpantaneira. E para 

constar digitei a presente certidão.

Poconé-MT, 16 de Julho de 2018.

 Benedito Anselmo Rondon

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148860 Nr: 8349-32.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosiana Neves Fialho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça, que segue: CERTIDÃO. Certifico que, a teor ao que dispõe a 

Portaria nº 072/15, nas diligências empreendidas para o cumprimento do 

mandado importaram as despesas no valor de R$ 478,30 (quatrocentos e 

setenta e oito reais e trinta centavos); Que em face das diligências 

realizadas no endereço indicado em certidão, solicito intimação da parte 

autora para que efetue a complementação da diligência no valor de R$ 

478,30 (quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos), que deverá 

ser paga através de guia de complementação de diligência, conforme link a 

seguir: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao .

Poconé – MT, 13 de agosto de 2018.

MARCELO JUNIOR MONTE FERNANDES

Oficial de Justiça, matrícula 26626.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 111638 Nr: 2046-70.2015.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Edmundo de Almeida Lobo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça, que segue: " CERTIDÃO. Certifico que, a teor ao que dispõe a 

Portaria nº 072/15, nas diligências empreendidas para o cumprimento do 

mandado importaram as despesas no valor de R$ 140,00 (cento e 

quarenta reais); Que em face das diligências realizadas no endereço 

indicado em certidão, solicito intimação da parte autora para que efetue a 

complementação da diligência no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta 

reais), que deverá ser paga através de guia de complementação de 

d i l i g ê n c i a ,  c o n f o r m e  l i n k  a  s e g u i r : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao .

Poconé – MT, 13 de agosto de 2018.

MARCELO JUNIOR MONTE FERNANDES

Oficial de Justiça, matrícula 26626.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 1442 Nr: 30-08.1999.811.0028

 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: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luclécia Rondon Pereira Leite, Quintino 

Marques, Leozilza Rondon Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, Cassio Roberto Costa Marques - OAB:2818, 

Daniela Marques Echeverria - OAB:4939, Emanuela Marques 

Echeverria - OAB:6896/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT, Luiz Lauremberg Eubank de Arruda - OAB:4493

 INTIMANDO a parte autora, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça, que segue adiante: " CERTIDÃO. Certifico e dou fé, a teor ao que 

dispõe a Portaria nº 072/15, nas diligências empreendidas para o 

cumprimento do mandado importaram as despesas no valor de R$ 

1.158,20 (um mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte centavos); Que em 

face das diligências realizadas no endereço acima indicado, solicito a 

intimação da parte autora para que efetue a complementação da diligência 

no valor de R$ 1.158,20 (um mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte 

centavos), que deverá ser paga através de guia de complementação de 

d i l i g ê n c i a ,  c o n f o r m e  l i n k  a  s e g u i r : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao .

Para gerar a guia, informar 04 (quatro) diligências no Assentamento Santo 

Onofre; Caso este Assentamento não esteja cadastrado no Sistema de 

diligências, informar Assentamento Saloba (região equivalente em 

proximidade à distância percorrida e que está cadastrado no Sistema de 

Diligências).

Poconé – MT, 16 de janeiro de 2018.

MARCELO JUNIOR MONTE FERNANDES
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Oficial de Justiça, matrícula 26626.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145362 Nr: 6457-88.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maura Flavia de Almeida Lobo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora do inteiro teor da certidão de ref. 15, bem como 

da Sentença de ref. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 76319 Nr: 309-37.2012.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amasilio Rosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - OAB:, 

Vlamir Marcos Grespan Junior - OAB:9353/CI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364/MT

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de Mandado de Avaliação, no valor 

de R$ 177,55 ( cento e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), 

mediante emissão de guia de diligência, no seguinte endereço eletrônico: 

www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligencias > 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 das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 80276 Nr: 1492-43.2012.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amasilio Rosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O, Vlamir Marcos Grespan Junior - OAB:9353/CI

 INTIMANDO as partes, que estes autos ,foi encaminhado ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para apreciação do reurso interposto.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113521 Nr: 2538-62.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleiton Cesar Vaz Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT

 Intimando as partes do inteiro teor da decisão de ref. 51

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132966 Nr: 1086-46.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Irene Fernandes Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10229/MT

 Ante o exposto, tendo em vista o que mais dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação de busca e apreensão, visando consolidar 

a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem apreendido em mãos da 

parte Autora.E JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção, o que faço nos 

termos do art. 487,inciso I do CPC.DEFIRO os benefícios da Justiça gratuita 

a parte Requerida.Pela sucumbência, CONDENO a parte Requerida no 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em R$500,00 

(quinhentos reais) na forma do art.85, §8º do CPC, ficando suspensos os 

pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma vez que a parte 

Requerida l i t iga sob o pálio da assistência judiciár ia 

gratuita.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 147114 Nr: 7582-91.2017.811.0028

 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 GERVASIO DE ALMEIDA , Dulce Gervasio da 

Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Hermes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de Ação de Inventário proposta por DENISE GERVASIO DE 

ALMEIDA sustentando ser filha do de cujus ANTONIO HERMES DE 

ALMEIDA.

A viúva, Sra. DULCE GERVASIO DA SILVA ALMEIDA, peticionou nos 

autos requerendo sua nomeação como inventariante.

Pois bem.

Considerando a ordem prevista no art.616 do CPC, NOMEIO inventariante a 

viúva Sra. DULCE GERVASIO DA SILVA ALMEIDA, devendo ser integrada 

no polo ativo da demanda.

Oportunamente, não vislumbro a hipossuficiência da inventariante, 

considerando que a mesma deixou de juntar qualquer comprovante de 

rendimento ou carteira de trabalho a fim de demonstrar que faz jus ao 

benefício.

Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento ou, 

em igual prazo, efetue o recolhimento das custas sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).

Havendo o recolhimento das custas, INTIME-SE a inventariante, Sra. 

DULCE GERVASIO DA SILVA ALMEIDA para prestar compromisso em 05 

(cinco) dias (art.617, parágrafo único, CPC) e declarações nos 20 (vinte) 

dias subsequentes (art.620, CPC), juntando aos autos as certidões 

negativas de débito das Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal.

Após, cite-se os interessados não representados, se for o caso, e a 

Fazenda Pública, (art.626, CPC), manifestando-se ela sobre os valores e 

podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 20 (vinte) dias 

(art.629), ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(art.634, CPC), manifestando-se expressamente.

Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art.636, do CPC) e, 

digam as partes em 15 dias (art.637, do CPC).

Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (art.638, do CPC).

Decorrido o prazo sem recolhimento das custas e taxas, certifique-se e 

façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000552-85.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 633 de 785



JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 25/09/2018 às 19:00hs 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: 8017045-52.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZON DAVID CAMPOS SALES (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)

 

Procedo a intimação das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação em 26/09/2018, às 10h50, sala 9, mutirão Energisa Poconé.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019175-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO GOMES 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)

 

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: 27/09/2018 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000553-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELENE GONCALINA CORREA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 10:20hs 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: 8013352-26.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANA LINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

28/09/2018, às 10h:30min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012936-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILENE RODRIGUES ARAUJO (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 13 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012937-43.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA NATALINA CORREA LEITE DE CAMPOS (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 13:10 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013347-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERNESTINA CAMPOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

28/09/2018, às 10h:40min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013278-69.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 13:20 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013472-69.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA VENICIA DA SILVA PANOZO (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 

28/09/2018, às 10h:50min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013281-24.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ARRUDA CAMPOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 13:30 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013350-56.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROZA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

28/09/2018, às 11h:00min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013283-91.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEFA DE ALMEIDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 13:40 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-92.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO EUZEBIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (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 28/09/2018, às 11h:10min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013289-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CORSINO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 13:50 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013346-19.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE PADUA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

28/09/2018, às 11h:10min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013290-83.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DONATA NUNES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 14:00 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-17.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS RIBEIRO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (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 28/09/2018, às 11h:20min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012920-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA FATIMA 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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 14:10 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013348-86.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MERICE MARGARIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

28/09/2018, às 11h:20min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012919-22.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FREDIANO DA CUNHA (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 14:20 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-32.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DILENE MARIA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (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 28/09/2018, às 11h:30min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013349-71.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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MILENA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

28/09/2018, às 11h:30min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012923-59.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO GOMES DA SILVA MODESTO (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 14:30 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013212-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

28/09/2018, às 11h:40min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012921-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO SIQUEIRA DA CUNHA (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 14:40 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013532-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BENVINDO DE FRANCA (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 14:50 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-77.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON FERNANDO PINTO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (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 28/09/2018, às 11h:40min, sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013877-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONEY DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 15:00 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013215-44.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MANOEL DA CRUZ (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 

28/09/2018, às 11h:50min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013889-22.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENIR PEREIRA DOS SANTOS (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 15:10 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-68.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (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 28/09/2018, às 11h:50min, sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013894-44.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE SILVA DE OLIVEIRA (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 15:20 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013895-29.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERENILDE 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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 15:30 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO GONCALVES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (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 28/09/2018, às12h:00 , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013222-36.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVODIA DE ALMEIDA NASCIMENTO (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 

28/09/2018, às 12h:00min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013899-66.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL ANGELO 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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 15:40 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (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 28/09/2018, às 13h:30min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013900-51.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL GUILHERMINA 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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 15:50 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013218-96.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO METELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

28/09/2018, às 13h:30min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012656-87.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ENOAC HENRIQUE DE CARVALHO JUNIOR (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 para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 13h:40min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013225-88.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE LUIZA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

28/09/2018, às 13h:40min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013463-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM GONCALINA 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 para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 13h:50min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013681-38.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO BISPO DA CUNHA (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 16:20 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019266-08.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THIEGO AMORIM 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)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 27/09/2018, às 18:40 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013462-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE DE ANDRADE RAMOS (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 para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 14h:00 , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013583-53.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA DA CONCEICAO (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)

 

Intime-se a parte à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 16:30 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013465-77.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO JOSE DA 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 para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 14h:10min, sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018852-10.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GEISE BARBOSA 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)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 27/09/2018, às 18:50 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013226-73.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROSA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

28/09/2018, às 13h:50min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014084-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NIZETE 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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 16:40 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013466-62.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GENIARA CONCEICAO LEMES DE 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 na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 14h:20min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 16:50 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013221-51.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JONY PEDRO SILVA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

28/09/2018, às 14h:00min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018855-62.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIELE PATRICIA PEREIRA 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 27/09/2018, às 19:00 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019177-82.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI GROSS RONDON (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)

 

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: 27/09/2018 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: 8013132-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GOMES DE MORAES (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 28/09/2018, às 14h:30min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000255-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CAMPOS SANTOS (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 17:00 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8014074-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DUCARMO CACIO DO AMARAL (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 

28/09/2018, às 14h:10min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018857-32.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON ALMEIDA 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)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 28/09/2018, às 08:00 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000312-96.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE DA SILVA (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 para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 14h:40min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-71.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA FRANCISCA DA CRUZ (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 17:10 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013219-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DO NASCIMENTO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

28/09/2018, às 14h:20min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-86.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NATANNA JERUZA DA SILVA OLIVEIRA (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 17:20 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-82.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANIL RITA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (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 28/09/2018, às 15h:00 , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018912-80.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA FERMINO 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)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 28/09/2018, às 08:10 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013220-66.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JEDSON AUGUSTO DA CONCEICAO ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

28/09/2018, às 14h:30min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019179-52.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CELESTINO 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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-90.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LEMES DE OLIVEIRA (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 17:30 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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JUCYLMA APARECIDA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (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 28/09/2018, às 15h:10min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018915-35.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RIBEIRO 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)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 28/09/2018, às 08:20 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-32.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DELZA ALVES RIBEIRO (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 17:40 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000096-38.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS CARLA 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 

28/09/2018, às 14h:40min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018919-72.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FRANCISCO MARQUES DA COSTA (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 28/09/2018, às 08:30 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (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 28/09/2018, às 15h:20min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-48.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA SILVA DO NASCIMENTO (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 17:50 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012662-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI DO CARMO SILVA (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)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

28/09/2018, às 14h:50min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012662-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI DO CARMO SILVA (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)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

28/09/2018, às 14h:50min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000080-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA DE ARRUDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (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 28/09/2018, às 15h:30min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018920-57.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILENE RAMOS 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 28/09/2018, às 08:40 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019180-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NERES DOS SANTOS E 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 
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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: 27/09/2018 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: 8012678-48.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CRISTINA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALITA ALVES DA COSTA OAB - MT0021643A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

28/09/2018, às 15h:00min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014157-76.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RONDON DE CAMPOS (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 para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 15h:40min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018921-42.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON LUIS 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)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 28/09/2018, às 08:50 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013354-93.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEY PRADO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 18:10 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019182-07.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE RODRIGUES SILVERIO (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)

 

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: 27/09/2018 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: 8013207-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA COSTA DE OLIVEIRA (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 18:10 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018922-27.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANE APARECIDO DE OLIVEIRA (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 28/09/2018, às 09:00 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012682-85.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELEDIL MARINA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALITA ALVES DA COSTA OAB - MT0021643A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

28/09/2018, às 15h:10min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014161-16.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ODAIR CESAR DE ARRUDA (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 

realizada no dia 28/09/2018, às 15h:50min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019346-69.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER NEVES 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 28/09/2018, às 09:10 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013208-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS DA COSTA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 18:20 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019192-51.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NIFA MARIA PRADO (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)

 

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: 27/09/2018 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: 1000106-82.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ABILENE CARMEM DE ARRUDA (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 

28/09/2018, às 15h:20min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014168-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELAIR DE CAMPOS RONDON (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 28/09/2018, às 16h:00 , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013210-22.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JURACINA DA COSTA GUIMARAES (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 18:30 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018704-96.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VICENTE 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 28/09/2018, às 09:20 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019193-36.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OBEDE LEOVEGILDA DE ANDRADE (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)

 

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: 27/09/2018 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: 8013365-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODINIL MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

28/09/2018, às 15h:30min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013209-37.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANUARIA RODRIGUES PAULA (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 18:40 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013355-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 16h:10min, sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018705-81.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILINA FRANCISCA 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)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 28/09/2018, às 09:30 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8013996-66.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA OTACILIA 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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 18:50 horas do dia 27 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013197-23.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA APARECIDA CAMPOS 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, na data 

28/09/2018, às 15h:40min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013362-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA DE ARRUDA CAMPOS (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 28/09/2018, às 16h:20min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018706-66.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AQUINO DELGADO 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)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 28/09/2018, às 09:40 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012745-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERIANO DE ARAUJO BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 08:00 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019196-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO GONCALO 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)

 

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: 27/09/2018 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: 8013473-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GISANE MINAS NOVAS CAMPOS (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 

28/09/2018, às 15h:50min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018817-50.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH BISPO (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)

 

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: 27/09/2018 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: 8013364-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA NETO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 16h:30min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014111-87.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MARQUES DA COSTA (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 08:10 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018707-51.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNI FRANCISCA 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)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 
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de 28/09/2018, às 09:50 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013474-39.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FLORECI NORBERTO 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 

28/09/2018, às 16h:00min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014238-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA 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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 08:20 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018708-36.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARQUES 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)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 28/09/2018, às 10:00 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011412-26.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MERACIL DA SILVA (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)

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente comprovou dentro do prazo legal, o 

recolhimento do preparo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013198-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEIDE MARIA MAGALHAES (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, na data 

28/09/2018, às 16h:10min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017457-80.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO HENRIQUE ROCHA FELICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA VALLENTINA AMARAL MARQUETTI SOUZA OAB - 

MT0021657A (ADVOGADO)

CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA OAB - MT0016473A 

(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 das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação em 25/09/2018 às 18:10, sala 09.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017453-43.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELENE APARECIDA DE SOUZA (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)

 

Procedo a intimação das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação em 25/09/2018 às 17:50, sala 09.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017454-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO FRANCISCO DE MORAES (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)

 

Procedo a intimação da parte Autora para comparecer à audiência de 

conciliação em 25/09/2018 às 18:00, sala 09.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-04.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JALMIR LUIZ DE SOUZA (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 das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação em 25/09/2018 às 17:40, sala 09.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018709-21.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 28/09/2018, às 10:10 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019364-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON FLAVIO DA CUNHA (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)
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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 10 - Mutirão 

Energisa-MT - Poconé Data: 27/09/2018 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: 8012657-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BATISTA 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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 08:30 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012657-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BATISTA 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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 08:30 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011350-83.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN CARLOS DIAS DA CRUZ (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, na data 

28/09/2018, às 16h:20min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018715-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA BRIGIDA DE CAMPOS 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 28/09/2018, às 10:20 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012661-12.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS MOISES DE GODOY (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 

realizada no dia 28/09/2018, às 16h:40min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018758-62.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO GONCALVES DE MELO (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)

 

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: 27/09/2018 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: 1000460-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENE BENEDITA APARECIDA 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)

 

Intime-se a parte à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 08:40 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012664-64.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALITA ALVES DA COSTA OAB - MT0021643A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

28/09/2018, às 16h:30min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-24.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANKLIN DA SILVA BOTOF OAB - MT0011347A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 08:50 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018731-79.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTILDES DE CAMPOS (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 28/09/2018, às 10:30 horas, na Sala 08.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018760-32.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA APARECIDA DA SILVA 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)

 

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: 27/09/2018 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: 8013609-51.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERTON BENEDITO GERMANO 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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 09:00 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010981-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM OLIVO RONDON (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)

 

CONTESTAÇÃO - DOCUMENTOS ENVIADOS EM ANEXO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010075-02.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSUANA 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 28/09/2018, às 10:40 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018763-84.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA 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)

 

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: 27/09/2018 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: 8013611-21.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZIMARAO GOMES (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 09:10 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JONAIR DUARTE (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 

28/09/2018, às 16h:40min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017038-60.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIANO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (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 para comparecer à audiência de 

conciliação em 25/09/2018 às 18:20, sala 09.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017035-08.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA MARIA PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (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 para comparecer à audiência de 

conciliação em 25/09/2018 às 18:30, sala 09.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014111-24.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE ANDRADE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0020540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)
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Procedo a intimação da parte Autora para comparecer à audiência de 

conciliação em 25/09/2018 às 18:50, sala 09.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017039-45.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENE MACIEL OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (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 para comparecer à audiência de 

conciliação em 25/09/2018 às 18:40, sala 09.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-69.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MIQUELEN MARTINS 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)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 28/09/2018, às 10:50 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013616-43.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDINILSON OLIVEIRA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 09:20 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019225-41.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RANIELA ERIKA RONDON (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 28/09/2018, às 11:00 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013620-80.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ARCANJO DO CARMO (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 09:30 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012666-34.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOENIL DE CAMPOS RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALITA ALVES DA COSTA OAB - MT0021643A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

28/09/2018, às 16h:50min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018766-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE LUIZA 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)

 

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: 27/09/2018 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: 8013624-20.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR SOARES DE MORAES (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 09:40 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019226-26.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL PATRIC DE OLIVEIRA (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 28/09/2018, às 11:10 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000092-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO VIEIRA 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 para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 16h:50min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE JAQUELINE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (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 

28/09/2018, às 17h:00min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARINIZE LUZIA NERES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 09:50 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019233-18.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN JOSE 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)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 28/09/2018, às 11:20 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012667-19.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ATONIZIO NATALINO CORREA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALITA ALVES DA COSTA OAB - MT0021643A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

28/09/2018, às 17h:10min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018812-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELSON DA SILVA 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)

 

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: 27/09/2018 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

Processo Número: 1000112-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BRIZIDA PEREIRA DOS SANTOS ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 10:00 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019230-63.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO FRANCISCO 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 28/09/2018, às 11:30 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-22.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LUZIA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 10:20 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018833-04.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MAGALHAES 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)

 

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: 27/09/2018 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000108-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA OLIVEIRA 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 

28/09/2018, às 17h:20min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019234-03.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AUGUSTO 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)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 28/09/2018, às 11:40 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014104-95.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LENICE ROZARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 10:30 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012670-71.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERMINA LINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALITA ALVES DA COSTA OAB - MT0021643A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

28/09/2018, às 17h:30min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011905-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO POLICARPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DSITRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Narra a parte 

reclamante que no ano de 2014, nos dias 07, 8, 11 e 12 de maio, houve a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 40 horas, a 

qual teria gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis de 

indenização por dano moral. Da preliminar de Coisa Julgada A parte 

requerida em sede de contestação arguiu a PRELIMINAR DE COISA 

JULGADA com base no art. 485, V do CPC, tendo em vista que a parte 

requerente ajuizou ação idêntica, distribuída no Juizado Especial Cível 

desta Comarca, sob o 8011906-22.2016.8.11.0028, no qual as partes 

entabularam acordo no valor de R$ 1.300,00. Consultando o sistema PJE 

constatou-se que as unidades consumidoras e os endereços são 

diferentes, razão pela qual deixo de acolher a preliminar, com base na não 

existência de coisa julgada. Mérito A reclamada, em sua defesa, afirma 

que o dito “Apagão” não configura dano moral passível de indenização, 

bem como a ausência de pedido de providências na via administrativa. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo 

Civil. Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se as 

diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos e serviços. Além disso, em se tratando de serviço essencial o 

fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, em especial das faturas 

juntadas na petição inicial, a qual atesta ser o consumidor titular da 

unidade consumidora atingida verifico ser flagrante a falha na sua 

prestação dos serviços, porquanto houve clara falha na prestação de 

serviços, uma vez que o consumidor foi privado de serviço básico e 

essencial por mais de 40 (quarenta) horas. Outrossim, não logrou êxito a 

parte ré em demonstrar fatos capazes de modificar o direito do autor, uma 

vez que deixou de juntar quaisquer documentos a peça de defesa, tendo 

se atentado tão somente a meras alegações. Cumpre salientar que o dano 

moral é presumido, já que é notória a falta de energia, não havendo 

necessidade de que a parte reclamante comprove o prejuízo extrajudicial. 

É imperioso que a falta de fornecimento de eletricidade por mais de 40 

horas gera danos graves, uma vez que o município de Poconé apresenta 

diariamente altas temperaturas, sendo que a necessidade de utilização de 

ar condicionados e demais eletrodomésticos, tais como geladeira, para 

conservação dos alimentos, são essenciais para o mínimo do conforto dos 

habitantes, tornando-se bens essenciais. Dessa forma, a privação do 

consumidor dos serviços acima citados por razões alheias a sua vontade, 

configura por si só dano moral indenizável. Ressalte-se que na relação 

entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, 

inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de 

energia elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido 

de atender a parte Reclamante o mais rápido possível o que também não 

verifico nos presentes autos. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. Ademais, o fornecedor dos serviços 

responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à 

prestação do serviço, considerando-se serviço defeituoso aquele que não 

fornece a segurança necessária, somente eximindo à empresa reclamada 

da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não aconteceu no caso em 

estudo. Verifica-se, portanto, que o transtorno sofrido pela reclamante 

decorreu da negligência da demandada, que não empreendeu o cuidado 

necessário nos serviços prestados, tendo privado a reclamante de 

usufruir de serviço oneroso. Portanto, é indubitável que a conduta da 

parte ré provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral. DIANTE DO EXPOSTO, opino pela 

PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, I 

CPC, para CONDENAR a reclamada a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 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. CONCEDO a parte requerente os benefícios da 

justiça gratuita. 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. Gabriela Fernandes Campos 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: 8011905-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO POLICARPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de ENERGISA 
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MATO GROSSO DSITRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Narra a parte 

reclamante que no ano de 2014, nos dias 07, 8, 11 e 12 de maio, houve a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 40 horas, a 

qual teria gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis de 

indenização por dano moral. Da preliminar de Coisa Julgada A parte 

requerida em sede de contestação arguiu a PRELIMINAR DE COISA 

JULGADA com base no art. 485, V do CPC, tendo em vista que a parte 

requerente ajuizou ação idêntica, distribuída no Juizado Especial Cível 

desta Comarca, sob o 8011906-22.2016.8.11.0028, no qual as partes 

entabularam acordo no valor de R$ 1.300,00. Consultando o sistema PJE 

constatou-se que as unidades consumidoras e os endereços são 

diferentes, razão pela qual deixo de acolher a preliminar, com base na não 

existência de coisa julgada. Mérito A reclamada, em sua defesa, afirma 

que o dito “Apagão” não configura dano moral passível de indenização, 

bem como a ausência de pedido de providências na via administrativa. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo 

Civil. Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se as 

diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos e serviços. Além disso, em se tratando de serviço essencial o 

fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, em especial das faturas 

juntadas na petição inicial, a qual atesta ser o consumidor titular da 

unidade consumidora atingida verifico ser flagrante a falha na sua 

prestação dos serviços, porquanto houve clara falha na prestação de 

serviços, uma vez que o consumidor foi privado de serviço básico e 

essencial por mais de 40 (quarenta) horas. Outrossim, não logrou êxito a 

parte ré em demonstrar fatos capazes de modificar o direito do autor, uma 

vez que deixou de juntar quaisquer documentos a peça de defesa, tendo 

se atentado tão somente a meras alegações. Cumpre salientar que o dano 

moral é presumido, já que é notória a falta de energia, não havendo 

necessidade de que a parte reclamante comprove o prejuízo extrajudicial. 

É imperioso que a falta de fornecimento de eletricidade por mais de 40 

horas gera danos graves, uma vez que o município de Poconé apresenta 

diariamente altas temperaturas, sendo que a necessidade de utilização de 

ar condicionados e demais eletrodomésticos, tais como geladeira, para 

conservação dos alimentos, são essenciais para o mínimo do conforto dos 

habitantes, tornando-se bens essenciais. Dessa forma, a privação do 

consumidor dos serviços acima citados por razões alheias a sua vontade, 

configura por si só dano moral indenizável. Ressalte-se que na relação 

entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, 

inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de 

energia elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido 

de atender a parte Reclamante o mais rápido possível o que também não 

verifico nos presentes autos. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. Ademais, o fornecedor dos serviços 

responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à 

prestação do serviço, considerando-se serviço defeituoso aquele que não 

fornece a segurança necessária, somente eximindo à empresa reclamada 

da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não aconteceu no caso em 

estudo. Verifica-se, portanto, que o transtorno sofrido pela reclamante 

decorreu da negligência da demandada, que não empreendeu o cuidado 

necessário nos serviços prestados, tendo privado a reclamante de 

usufruir de serviço oneroso. Portanto, é indubitável que a conduta da 

parte ré provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral. DIANTE DO EXPOSTO, opino pela 

PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, I 

CPC, para CONDENAR a reclamada a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 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. CONCEDO a parte requerente os benefícios da 

justiça gratuita. 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. Gabriela Fernandes Campos 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: 8012660-27.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

URBANO RAMOS DE SENE (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 

realizada no dia 28/09/2018, às 17h:00 , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014108-35.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LOURDES DE OLIVEIRA (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 10:40 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019305-05.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ZUZI DE CAMPOS JUNIOR (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 28/09/2018, às 11:50 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018839-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINA 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)
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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 10 - Mutirão 

Energisa-MT - Poconé Data: 27/09/2018 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: 8014110-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADRIANA DA COSTA (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 10:50 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019307-72.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEY MARCIA DE OLIVEIRA (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 28/09/2018, às 12:00 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012668-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DUCARMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALITA ALVES DA COSTA OAB - MT0021643A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

28/09/2018, às 17h:40min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014109-20.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO MARCIO CORREA LEITE (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 11:00 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018848-70.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA MARIA DE ALMEIDA SILVA (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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019308-57.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SOUZA DE ALMEIDA (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 28/09/2018, às 13:30horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014112-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CONCEICAO DA SILVA CAMPOS (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 11:10 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000114-59.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERREIRA GOMES (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 

28/09/2018, às 17h:50min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019325-93.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELEDIMAR DA GUIA MORAIS CORREA (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 28/09/2018, às 13:40 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014113-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILSO JOSE CENA E SILVA (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 11:20 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013829-49.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ADVINCOLA DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (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 

28/09/2018, às 18h:00min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014120-49.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA GOMES DE MOURA (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 11:30 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012629-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (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 Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8012629-07.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico, 

que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem como, que 

a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da justiça. Ainda 

neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 10 (dez) dias 

apresente CONTRARRAZÕES. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013320-21.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAURICE GONCALINA DE MORAIS CURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 11:40 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018821-87.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMILI SILVA ROSA (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 28/09/2018, às 13:50 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013830-34.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA (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, na data 

28/09/2018, às 18h:10min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018849-55.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE VICENCIA 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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013719-50.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODICEIA TOME DA 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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 11:50 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-22.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIELY MARIA DOS SANTOS MAGALHAES (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 28/09/2018, às 14:00 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013718-65.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA DE ALMEIDA GONCALVES (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 12:00 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013905-73.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FATIMO 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 

28/09/2018, às 18h:20min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8018851-25.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MEDEIROS 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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010107-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA 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)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 28/09/2018, às 14:10 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013726-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEOFILO RODRIGUES DE ARRUDA (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 13:30 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014085-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GISETE GEORGINA DE ANDRADE (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 

28/09/2018, às 18h:30min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013853-77.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELMA ALVES DA SILVA (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 autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 08h00 sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013853-77.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELMA ALVES DA SILVA (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 autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 08h00 sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARIA GOMES DE SOUZA (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 28/09/2018, às 14:20 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013727-27.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE OLIVEIRA LEITE (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 13:40 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012043-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE ROSARIA DE PAULA PEREIRA (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: 

8012043-67.2017.8.11.0028; 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: LUCIENE ROSARIA DE PAULA PEREIRA 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 da demanda. 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 
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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 

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 
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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. DISPOSITIVO 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. 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. Carla 

Caroline de Paula Rocha 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: 1000468-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA LANGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANKLIN DA SILVA BOTOF OAB - MT0011347A (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 28/09/2018, às 17h:10min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013650-18.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ZACARIAS GOMES (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 

27/09/2018 às 14h40 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014088-44.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ITALOSVALDO PATRICIO 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 

28/09/2018, às 18h:40min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013728-12.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA LACERDA 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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 13:50 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-74.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE BATISTA 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 28/09/2018, às 14:30 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-02.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY CESAR DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANKLIN DA SILVA BOTOF OAB - MT0011347A (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 28/09/2018, às 17h:20min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013729-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR VILALVA CORTES (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 14:00 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012905-38.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR REI DE FRANCA (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 a audiência de conciliação em 

27/09/2018 às 14h50 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014087-59.2017.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

ONILMA 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, na data 

28/09/2018, às 18h:50min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-19.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA CIPRIANA DE SOUZA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAMIR LUIZ BRENNER OAB - MT11326/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 28/09/2018, às 14:40 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013741-11.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HORTIZ SPORTS LTDA ME - ME (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 14:10 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013855-47.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RICARDO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 08h20min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013649-33.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CESARIO PIO 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 

27/09/2018 às 15h sala 04

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000180-39.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA MARIA DOS SANTOS DE ARRUDA (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 para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 17h:30min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018838-26.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS 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)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 28/09/2018, às 14:50 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014089-29.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARA APARECIDA SILVA ARRUDA (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 

28/09/2018, às 19h:00min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013744-63.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 14:20 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO GERMANO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (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 28/09/2018, às 17h:40min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000393-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE 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 a audiência de conciliação em 

27/09/2018 às 15h10 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010357-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIELY CAROLINA 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 28/09/2018, às 15:00 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-14.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE ELAINE DA COSTA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 14:30 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018685-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SARCINO DE PAULA E 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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-77.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO BENEDITO DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000559-77.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CRISTIANO BENEDITO DE ARRUDA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO 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 proposta em desfavor do CLARO TV. 

Designada audiência de conciliação para dia 05/02/2018, constatou-se 

ausência da parte requerente, embora devidamente intimada para o ato. A 

parte pediu desistência após a audiência, dessa feita, se opera os efeitos 

da contumácia. Decorrido o prazo sem manifestação ou justificativa da 

ausência, não há alternativa se não aplicar os efeitos da contumácia. 

DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 

9.099/95. REVOGO a tutela deferida no movimento n° 9970965. 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). 

Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. 

Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 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: 1000394-30.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO CLARINDO DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

27/09/2018 às 15h20 sala 04

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000178-69.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE JESUS (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 para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 17h:50min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA RABELO 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)

 

Intime-se a parte à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 14:40 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010361-77.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RAMOS DOS SANTOS SOUZA (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 28/09/2018, às 15:10 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013862-39.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINDO PEREIRA LEITE FILHO (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 28/09/2018 às 08h30min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTA ROSA DE SOUZA NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

27/09/2018 às 15h30 sala 04

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000177-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CESAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 18h:00 , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA 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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 14:50 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010418-95.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA DE SOUZA MORAES (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 28/09/2018, às 15:20 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013589-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

R. H. C. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 08h40min sala 02

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000444-56.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE ARRUDA RONDON (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 para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 18h:10min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012652-50.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DAIZE VIEIRA 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 a audiência de conciliação em 

27/09/2018 às 15h40 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIDE FRANCISCA DE SOUZA SANTOS (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 à comparecer em audiência de conciliação, a realizar-se 

às 15:00 horas do dia 28 de setembro de 2018, na sala 06 - multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011910-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ARRUDA (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)

 

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 
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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 

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 
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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. Claudir Junior França Martins 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: 8018691-97.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA NATALINA DE ARRUDA ALMEIDA (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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018687-60.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANERACIL FELIX DE PINHO (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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE CONCEICAO DO NASCIMENTO (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 na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 18h:20min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013860-69.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CECILIO RONDON 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 

27/09/2018 às 15h50 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013759-32.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REDUGELA COSTA MAGALHAES (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 28/09/2018 às 08h50min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011008-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE FATIMA GONCALVES (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 28/09/2018, às 15:30 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011008-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE FATIMA GONCALVES (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 28/09/2018, às 15:30 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-11.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA GERTRUDES DE MORAES 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 para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 18h:30min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013863-24.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE BENEDITA DA SILVA FRANCA (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 

27/09/2018 às 16h sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012373-64.2017.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA PINTO DOS SANTOS (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)

 

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. 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 
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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. Claudir Junior França Martins 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: 8013866-76.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS TOMAZIA DA 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 

27/09/2018 às 16h10 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011049-39.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE MORAES SALES (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)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 28/09/2018, às 15:40 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-92.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE MEIRE 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)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 18h:40min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000676-68.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEIZA MARIA 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)

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000676-68.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEIZA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018694-52.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ESPEDITO COSTA MAGALHAES (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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013865-91.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY NEVIS 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 autora para comparecer a audiência de conciliação em 

27/09/2018 às 16h20 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013721-20.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA GONCALVES DA 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 para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 18h:50min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013763-69.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA GONCALINA DO NASCIMENTO PEREIRA (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 28/09/2018 às 09h10min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013867-61.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELTO LIMA 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 a audiência de conciliação em 

27/09/2018 às 16h30 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011491-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

UEVERSON PROENCA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 28/09/2018, às 15:50 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013765-39.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DA 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 28/09/2018 às 09h20min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013723-87.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PANTALHAO RODRIGUES DA 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 para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 19h:00 , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013870-16.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA RAMOS MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

27/09/2018 às 16h40 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018733-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA MARIA DA SILVA GONCALVES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 
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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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013730-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO ZENI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA OAB - MT22407/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 28/09/2018, às 16:00 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013342-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

27/09/2018 às 16h50 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010964-53.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA LUCIA DE CAMPOS (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: 

8010964-53.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: DALVA LUCIA DE CAMPOS 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. 

Afasto a preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de 

justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. 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, acarretando diversos 

transtornos a requerente. 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 
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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 Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 7 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016168-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (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 28/09/2018, às 16:10 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014075-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JAVAN SANTOS COSTA (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 
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27/09/2018 às 17h sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013497-82.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HULDAMARES DE SOUZA 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 para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 08h:10min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013766-24.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA GONCALINA DE JESUS (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 28/09/2018 às 09h40min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018067-48.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA GUIA 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 28/09/2018, às 16:20 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013265-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA JUSTINA DA LUZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 27/09/2018 às 15:50hs

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013751-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALMINDA GONCALVES DE AGUIAR FIALHO (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 a audiência de conciliação em 

27/09/2018 às 17h10 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018696-22.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FELIX MARQUES DO AMARAL (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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013836-41.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN REGINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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 28/09/2018, às 08h:20min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014078-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA DE FATIMA DE OLIVEIRA (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 

27/09/2018 às 17h20 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018067-48.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA GUIA 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 28/09/2018, às 16:30 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013315-96.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 27/09/2018 às 15:00hs

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012149-29.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SOARES DE SANTANA 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 na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 08h:30min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013752-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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BENEDITO DE ARRUDA CANAVARROS (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 a audiência de conciliação em 

27/09/2018 às 17h30 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013768-91.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO CORNELIO DA 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 28/09/2018 às 09h50min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012824-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER SILVA FERNANDES (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 28/09/2018, às 08h:40min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014081-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CECILIA 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 

27/09/2018 às 17h40 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018697-07.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE (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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012829-14.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 08h:50min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013767-09.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER ANDERSON DE ARRUDA (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 28/09/2018 às10h00 sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012926-14.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA LOURENCA DA 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 para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 09h:10min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018825-27.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO BISPO GONCALVES (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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013770-61.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA MARIA DA CRUZ MARTINS (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 28/09/2018 às 10h10min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012833-51.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 09h:00 , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013570-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA DE CAMPOS RONDON 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 28/09/2018, às 09h:20min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012925-29.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE LUZIA DA COSTA (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 na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 09h:30min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012928-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DELPILAR COSTA NASCIMENTO (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 na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 09h:40min, sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018831-34.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA DE ARRUDA RONDON (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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018832-19.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SICUNDINO 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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013291-68.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VAIDE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 09h:50min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012162-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SUENE SEBASTIANA RONDON DE 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)

 

Intime-se a parte ré para comparecer em audiência de conciliação no dia 

28/09/2018 às10h20min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012162-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SUENE SEBASTIANA RONDON DE 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)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 10h20min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-38.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELINO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANKLIN DA SILVA BOTOF OAB - MT0011347A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

27/09/2018 às 17h50 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013292-53.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 10h:00 , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013297-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA SILVA SANTOS (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 na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 10h:10min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-29.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO COSTA CAMPOS (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 em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 10h30min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013580-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON THIAGO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 10h:20min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018850-40.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ILEIRILAN CAVALCANTE (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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013549-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO FERREIRA DA 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 para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 10h:30min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018814-95.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DA SILVA MINAS NOVAS CAMPOS (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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013632-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS COSTA E SILVA (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 na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 10h:40min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-53.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SIMEILE GLAUCIA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANKLIN DA SILVA BOTOF OAB - MT0011347A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

27/09/2018 às 18h sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000481-83.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

27/09/2018 às 18h10 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-83.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCINETE ROSA PINTO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 10h40min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GUIMARAES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANKLIN DA SILVA BOTOF OAB - MT0011347A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

27/09/2018 às 18h20 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013257-93.2017.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE ALVES GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 28/09/2018, às 10h:50min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-96.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE MEIRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

27/09/2018 às 18h30 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013196-38.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (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 28/09/2018, às 11h:00 , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-95.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMAR ROSALDO RODRIGUES (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 

27/09/2018 às 18h40 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-65.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON VICENTE NEVES MUNIZ (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 

27/09/2018 às 18h50 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LEMES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

27/09/2018 às 19h sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-16.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELY DE ALMEIDA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 10h50min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018818-35.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CONCEICAO 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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018761-17.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO BENEDITO 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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-88.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MANOEL BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 11h00 sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013720-35.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA GONCALINA SILVA 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 08h:00 , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000037-50.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA GOMES 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 

28/09/2018 às 08h sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-36.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 11h10min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-35.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA ANTONIA SOUZA DENIZ (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 

28/09/2018 às 08h10 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-17.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE MARCIA POMPEO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANKLIN DA SILVA BOTOF OAB - MT0011347A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 11h20min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013722-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PEREIRA LEITE (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 25/09/2018, às 15h:30min, sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013626-87.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE TEREZINHA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 08h20 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018764-69.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIA DA COSTA MAGALHAES DA LUZ (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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013012-82.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SILVESTRE DA 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 para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 25/09/2018, às 18h:10min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011623-62.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANA PAULA SILVA 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 15:30hs 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: 8013628-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC TEODORO DE CAMPOS (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 

28/09/2018 às 08h30 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-11.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON PAES DE ROMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de dezembro de 2018 as 
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16:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018762-02.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDYMARA DINIZ RAMOS (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)

 

ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013633-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDIBERTO GONCALO PROENCA (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 

28/09/2018 às 08h40 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010760-09.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA RITA 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 11:50 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: 8013630-27.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO DE CAMPOS (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 

28/09/2018 às 08h50 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014121-34.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE ELOISA DA CUNHA OLIVEIRA (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 26/09/2018, às 08h:20min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018698-89.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DE SOUSA (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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013819-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GONCALINA 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 

28/09/2018 às 09h sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018702-29.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA DOS SANTOS (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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014122-19.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DA SILVA 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 para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 26/09/2018, às 09h:30min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013711-73.2017.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA CRISTINA DE OLIVEIRA (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 a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 09h20 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013468-32.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA IVONE DA SILVA (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 em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 11h30min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013712-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA FRANCISCA DA COSTA CRUZ (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 a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 09h30 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018756-92.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDER LUCAS SOUZA CARVALHO (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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013714-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEDITO PEREIRA DA 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 a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 09h40 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019176-97.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA DE SOUSA DA COSTA (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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013464-92.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DE SOUZA GOMES (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 em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 11h40min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013716-95.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MATIAS DA 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 a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 09h50 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013717-80.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO ESCOLASTICO DE JESUS (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 a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 10h sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014374-22.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AZO JOSE DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 25/09/2018 às 11:40hs

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-66.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GONCALVES BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 10h10 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019206-35.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARIA DE FIGUEIREDO (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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-51.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SALES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 10h20 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-88.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PORFIRIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 10h30 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011450-38.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ROSA DA COSTA (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 26/09/2018 às 8:10hs 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: 8013306-37.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AMELZA SEBASTIANA ARRUDA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 11h50min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019207-20.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA JOSE 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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019209-87.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE ARRUDA MATOS (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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019209-87.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE ARRUDA MATOS (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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000548-48.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO ROMANA DE SOUZA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046/O-O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 10h40 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019208-05.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA SHIBA 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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019208-05.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA SHIBA 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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019205-50.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GONCALO DE ASSIS (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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019205-50.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GONCALO DE ASSIS (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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013874-53.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO AMARAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 12h00 sala 02

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000547-63.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA CLAUDIA MARTINS (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)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 10h50 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000698-29.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 11h sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019223-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CECILIO 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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019223-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CECILIO 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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013224-06.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR GONCALO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 13h30min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019224-56.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA VENTURA QUEIROZ (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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019224-56.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA VENTURA QUEIROZ (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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-44.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DA COSTA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 11h10 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-74.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 11h20 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-37.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA JACYRA 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)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 13h40min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-59.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIO VENTURA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 11h30 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019227-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA (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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019227-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA (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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-14.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCYANA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 11h40 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-48.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDIZANE APARECIDA ALMEIDA COSTA (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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-48.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDIZANE APARECIDA ALMEIDA COSTA (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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-33.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EZIDIA ROSA 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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-33.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EZIDIA ROSA 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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA BATISTA MORAES SANTOS (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 em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 13h50min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-20.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA VIRGINIA GEORGINA 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 

28/09/2018 às 11h50 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013724-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MANOEL SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 12h sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019479-14.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA VIEGAS DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019479-14.2016.8.11.0028. REQUERENTE: LARISSA VIEGAS DA SILVA 

PRADO REQUERIDO: TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, AYMORE 

Vistos, 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da 

Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, 

HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019479-14.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA VIEGAS DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019479-14.2016.8.11.0028. REQUERENTE: LARISSA VIEGAS DA SILVA 

PRADO REQUERIDO: TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, AYMORE 

Vistos, 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da 

Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, 

HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-85.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GREIFUNY JESUS 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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-85.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GREIFUNY JESUS 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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013725-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DUDEK (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 a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 12h10 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-03.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO RONDON DE SOUZA (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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-03.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO RONDON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)
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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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DE SALES CALDEIRA (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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DE SALES CALDEIRA (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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018564-62.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA BRUNA 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)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 28/09/2018, às 16:30 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ALVES 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)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 14h00 sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO SANTOS 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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO SANTOS 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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DE OLIVEIRA FERREIRA GUIMARAES (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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-25.2017.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DE OLIVEIRA FERREIRA GUIMARAES (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)

 

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: 27/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000700-62.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de dezembro de 2018 as 

13:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS RODRIGUES FERREIRA JUNIOR (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)

 

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: 28/09/2018 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: 

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: 8010066-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS RODRIGUES FERREIRA JUNIOR (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)

 

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: 28/09/2018 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: 

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: 1000494-82.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DULCELENE DA COSTA GONCALVES NETO (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 em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 14h10min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011473-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CRISTINA DE ARRUDA SANTOS (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: 

8011473-81.2017.8.11.0028. REQUERENTE: SIMONE CRISTINA DE 

ARRUDA 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. Afasto a preliminar 

referente à impugnação do pedido de deferimento de justiça gratuita, uma 

vez que o momento oportuno para o requerimento de gratuidade se revela 

na interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência da Lei 1.060/50. 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, acarretando diversos 

transtornos a requerente. 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 
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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, 

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 
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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 Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 18 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-62.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE ALVES 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)

 

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: 28/09/2018 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: 8010071-62.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE ALVES 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)

 

JULIANO BENEDITO SOUZA DA SILVA 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: 28/09/2018 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: 1000492-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA LUCIA 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)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às14h30min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BENEDITO SOUZA 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)

 

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: 28/09/2018 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: 8010068-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BENEDITO SOUZA 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)

 

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: 28/09/2018 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: 8011653-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDIANE DOMINGAS DE PINHO CRUZ (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)

 

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 
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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. 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, 
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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. Claudir Junior França Martins 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: 1000687-63.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NEOCRANDIO NONATO DE ARRUDA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de dezembro de 2018 as 

15:10h.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000489-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO EGINO 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 em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 14h30min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011947-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINA MARQUES 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:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011947-52.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: REQUERENTE: DURVALINA 

MARQUES 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 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 
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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 

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 
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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. 

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: 1000488-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELE DOS SANTOS DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 14h40min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019345-84.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JONNY MAX 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)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 28/09/2018, às 16:40 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-90.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NAZARE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 14h50min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA ARRUDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANKLIN DA SILVA BOTOF OAB - MT0011347A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 15h00 sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-14.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARICELIA LAURA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 28/09/2018, às 16:50 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013199-90.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RITA AUXILIADORA DO ESPIRITO SANTO (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 28/09/2018 às 15h10min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-09.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RYAN EMANOEL DA SILVA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

telefonica brasil (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 10 de dezembro de 2018 as 

13:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011626-17.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA (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)

 

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. Revelia. Considerando que a parte promovida foi regularmente 

citada e esta não apresentou contestação, com fulcro no artigo 344 do 

CPC e Enunciado 4 do Estado de Mato Grosso, considero-a como revel. 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 
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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, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 
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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. Claudir Júnior França Martins 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: 1000432-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI BONDESPACHO DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - TO3216 (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 28/09/2018, às 17:00 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-86.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DA SILVA CORREA (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)

 

Procedo a intimação das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação em 26/09/2018, às 8h40, sala 9, mutirão Energisa Poconé.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013201-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA CORREIA AMARAL (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 28/09/2018 às 15h20min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KELLE GOMES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (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 28/09/2018, às 17:10 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018562-92.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA GRACIELE DA SILVA LEITE (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)

 

Procedo a intimação da parte Autora para comparecer à audiência de 

conciliação em 25/09/2018 às 13:50, sala 09.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-59.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEA FERNANDES (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, 

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: 8019174-30.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE DE ALMEIDA FERREIRA GOMES (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)

 

Procedo a intimação da parte Autora para comparecer à audiência de 

conciliação em 25/09/2018 às 14:00, sala 09.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012665-49.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RONDON LOPES DINIZ (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 28/09/2018 às 15h30min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010967-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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DULCE LAURENCA DA SILVA E SOUZA (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: 

8010967-08.2017.8.11.0028. REQUERENTE: DULCE LAURENCA DA SILVA 

E SOUZA 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. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. 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, acarretando diversos transtornos ao 

requerente. 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, 
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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 Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 18 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019162-16.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA QUINTINA 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)

 

Procedo a intimação da parte Autora para comparecer à audiência de 

conciliação em 25/09/2018 em 14:10, sala 09.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-66.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADINETE CLARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (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, 

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: 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: 8012093-93.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AMALIA JOSE DA SILVA (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, 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 26/09/2018 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000098-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEY BENEDITA DE ALMEIDA LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 690 de 785



Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 15h40min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-66.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSARIA SOUZA MARTINS RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 28/09/2018, às 17:30 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIMES PEREIRA (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, 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 27/09/2018 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: 1000117-14.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA DE OLIVEIRA GONCALVES (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, 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 28/09/2018 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: 8014093-66.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DO CARMO MONGE 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 10h:50min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017034-23.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO NERY DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (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 das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação em 25/09/2018 às 12:00, sala 09.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013979-64.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DILVA LUCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Procedo a intimação das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação em 26/09/2018, às 11h10, sala 9, mutirão Energisa Poconé.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013475-24.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO TIAGO DE AMORIM (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 em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 15h50min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012298-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA MARIA DE AMORIN COSTA (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 Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8012298-25.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico, que o RECURSO 

INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem como, que a parte 

recorrente requereu os benefícios da gratuidade da justiça. Ainda neste 

ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 10 (dez) dias 

apresente CONTRARRAZÕES. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014124-86.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NELIS NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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Intima-se (o) a autor (a) para a audiência de conciliação que será 

realizada na data de 28/09/2018 às 10h:00min, sala 1.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018509-14.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DANILSON AMORIM DE OLIVEIRA (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)

 

Procedo a intimação da parte Autora para comparecer à audiência de 

conciliação em 24/09/2018 às 19:00, sala 09.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018510-96.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DELFINO LEONILDO DE SOUZA (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)

 

Procedo a intimação da parte Autora para comparecer à audiência de 

conciliação em 27/09/2018 às 12:00, sala 09.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018514-36.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DA SILVA COSTA (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)

 

Procedo a intimação da parte Autora para comparecer à audiência de 

conciliação em 28/09/2018 às 12:00, sala 09.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018511-81.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FELIX DA CRUZ (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)

 

Procedo a intimação da parte Autora para comparecer à audiência de 

conciliação em 26/09/2018 às 12:00, sala 09.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-85.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MAURICIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 28/09/2018, às 17:20 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010489-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA OAB - MT0016611A-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 das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação em 26/09/2018, às 11h20, sala 9, mutirão Energisa Poconé.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014128-26.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LOZINETE MARIA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se (o) a autor (a) para a audiência de conciliação que será 

realizada na data de 28/09/2018 às 14h:00min, sala 1.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013476-09.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO METELO DA SILVA (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 em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 16h00 sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014091-96.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JEDERSON ROSA 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 

26/09/2018, às 11h:20min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018296-08.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MAGRINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (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 POCONÉ DECISÃO Processo: 

8018296-08.2016.8.11.0028. REQUERENTE: FABIO MAGRINI REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, 

verifiquei as partes se autocompuseram, conforme petição (ID n. 

13510706), juntada aos autos. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO 

mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em 

consequência JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, 

face ao disposto no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC. 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, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 
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com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014072-27.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MARIA SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, Dispensado o relatório, 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 JESSICA MARIA SANTOS DE SOUZA em 

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

Sustenta a parte requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 

22398814, 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 09/09/2014, razão pela 

qual deve-se julgar improcedente. Analisando os autos, nota-se que a 

exordial vem acompanhada de uma fatura do mês de 02/2016, 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. Gabriela 

Fernandes Campos 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: 8014072-27.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MARIA SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, Dispensado o relatório, 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 JESSICA MARIA SANTOS DE SOUZA em 

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

Sustenta a parte requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 

22398814, 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 09/09/2014, razão pela 

qual deve-se julgar improcedente. Analisando os autos, nota-se que a 

exordial vem acompanhada de uma fatura do mês de 02/2016, 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. Gabriela 

Fernandes Campos 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: 8018423-43.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL GONCALVES NETO (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)

 

Procedo a intimação das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação em 26/09/2018, às 11h30, sala 9, mutirão Energisa Poconé.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013481-31.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO ELIAS 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 autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 14h10min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010748-92.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CERIACO SANTOS 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:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para comparecer a audiência de conciliação designada 

para 24/09/2018 as 10h00, sala 06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018508-29.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO JORGE SILVA MOREIRA (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)

 

Procedo a intimação da parte Autora para comparecer à audiência de 

conciliação em 27/09/2018 às 19:00, sala 09.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018463-25.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO DE ARRUDA (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)

 

Procedo a intimação das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação em 28/09/2018 às 19:00, sala 09.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018465-92.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CACIA 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)

 

Procedo a intimação das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação em 26/09/2018 às 19:00, sala 09.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018453-78.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO BUENO DE ALMEIDA (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)

 

Procedo a intimação das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação em 25/09/2018 às 19:00, sala 09.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-18.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 28/09/2018, às 17:50 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018425-13.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARINISE ALVES MARTINS (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)

 

Procedo a intimação das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação em 26/09/2018, às 11h40, sala 9, mutirão Energisa Poconé.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013478-76.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO CUNHA DE ARRUDA (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 em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 16h20min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018433-87.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVAIR DE ARRUDA FIALHO AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

Procedo a intimação das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação em 26/09/2018, às 11h50, sala 9, mutirão Energisa Poconé.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000709-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA GUIMARAES PAES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 28/09/2018, às 18:00 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011135-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON 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 28/09/2018 às 16h30min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011184-51.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEI RODRIGUES 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)

 

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 
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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. 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 
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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. Claudir Junior França Martins 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: 8012470-98.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINA GONCALVES DE AMORIM ARRUDA (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)

 

Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Fundamento e decido O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de liminar 

proposta por LUCINA GONCALVES DE AMORIM ARRUDA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta 

a parte requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 8436841, 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 estava com a UC desligada. No relatório 

de consumo do cliente, consta que a UC permaneceu desligada durante o 

período de 01/2014 á 07/2014, razão pela qual deve-se julgar 

improcedente. Analisando os autos, nota-se que a exordial vem 

acompanhada de uma fatura posterior ao fato danoso, 07/2015. E o 

requerente deixou de impugnar a contestação, e os documentos juntados 

pela requerida. 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. Concedo os 

benefícios da justiça gratuita. 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. Gabriela Fernandes Campos 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: 8012470-98.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINA GONCALVES DE AMORIM ARRUDA (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)

 

Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Fundamento e decido O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de liminar 

proposta por LUCINA GONCALVES DE AMORIM ARRUDA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta 

a parte requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 8436841, 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 estava com a UC desligada. No relatório 

de consumo do cliente, consta que a UC permaneceu desligada durante o 

período de 01/2014 á 07/2014, razão pela qual deve-se julgar 

improcedente. Analisando os autos, nota-se que a exordial vem 

acompanhada de uma fatura posterior ao fato danoso, 07/2015. E o 

requerente deixou de impugnar a contestação, e os documentos juntados 

pela requerida. 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. Concedo os 

benefícios da justiça gratuita. 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. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga VISTOS, 
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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: 8010818-80.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DE ARRUDA (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 28/09/2018, às 18:10 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011347-31.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GIZAM DE ANDRADE SOUZA (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 autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 16h40min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010747-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PINTO DE MORAES (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, na data 

24/09/2018, às 14h:00min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010747-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PINTO DE MORAES (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, na data 

24/09/2018, às 14h:00min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000078-17.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA CONCEICAO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 16h50min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011825-39.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVON 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)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

25/09/2018, às 14h:00min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014131-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANNY KELLY DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se (o) a autor (a) para a audiência de conciliação que será 

realizada na data de 27/09/2018 às 10h:00min, sala 1.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 17h00 sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-21.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

DESPACHO VISTOS, Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos. 

Não havendo requerimentos, ao arquivo com baixas. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011832-31.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARMEM GONCALVES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU OAB - MT0021508A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

26/09/2018, às 14h:00min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000126-73.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDA FRANCISCA DE PINHO (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 em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 17h10min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012942-02.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI GONCALVES NETO (REQUERENTE)
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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 28/09/2018, às 18:20 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012942-02.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI GONCALVES NETO (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 28/09/2018, às 18:20 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013404-22.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURDES DA CUNHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013404-22.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA LOURDES DA CUNHA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, 

verifiquei as partes se autocompuseram audiência de conciliação (ID n. 

9415534), nos seguintes termos: “A reclamada realizará o cancelamento 

de todos os contratos, linhas, débitos vinculados ao CPF da Autora, 

exclusão do SPC/SERASA, isenção de multa contratual em até 30 dias, 

bem como o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mediante depósito judicial 

em até 60 dias.” No que pese o preambulo da ata de conciliação constar o 

termo “infruntífera”, entendo que se trata de mero erro material, o corpo do 

texto traz outros elementos que comprovam o acordo judicial, estando a 

ata assinada pelo preposto da reclamada, o que corrobora sua anuência. 

Ademais, o prazo para pagamento do acordo está em muito esvaziado. De 

toda sorte, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento do acordo a 

contar da intimação da reclamada desta sentença, nos termos do art. 523 

do NCPC. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, face ao 

disposto no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC. Fixo o prazo de 15 

(quinze) dias para o pagamento do acordo, a contar da intimação da 

reclamada desta sentença, nos termos do art. 523 do NCPC. 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, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012648-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA DE SOUZA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (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 

27/09/2018, às 14h:00min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012648-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA DE SOUZA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (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 

27/09/2018, às 14h:00min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DO CARMO E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 17h20min sala 02

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000199-11.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAEL PINTO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE DE ARRUDA OAB - MT19633/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 10:00hs

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014092-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA RODRIGUES 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 

28/09/2018, às 14h:00min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-43.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANDINEI DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 17h30min sala 02
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-44.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 1º de outubro de 2018 as 

14:30h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010377-65.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE ARRUDA E SILVA (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 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 28/09/2018, às 18:30 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010377-65.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE ARRUDA E SILVA (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 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 28/09/2018, às 18:30 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010377-65.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE ARRUDA E SILVA (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 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 28/09/2018, às 18:30 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000104-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIAN ADVINCULA DA SILVA (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 em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 17h40min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011467-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO ZENI (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)

 

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: 28/09/2018 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: 8011467-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO ZENI (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)

 

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: 28/09/2018 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: 1000127-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CIRILO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 17h50min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011954-44.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GUMERCINDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se (o) a autor (a) para a audiência de conciliação que será 

realizada na data de 24/09/2018 às 08h:10min, sala 1.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011113-83.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 699 de 785



MARIA CONCEICAO DE ARRUDA (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)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 28/09/2018, às 18:40 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017103-55.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPA NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 28/09/2018 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: 8017103-55.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPA NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 28/09/2018 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: 1000103-30.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARA APARECIDA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 18h00 sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011629-06.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TOSHINORI BABATA (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 28/09/2018, às 18:50 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011629-06.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TOSHINORI BABATA (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 28/09/2018, às 18:50 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011629-06.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TOSHINORI BABATA (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 28/09/2018, às 18:50 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-29.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARLY PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 18h10min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018538-64.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON EDSON 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)

 

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 
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Energisa-MT - Poconé Data: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018538-64.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON EDSON 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)

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014444-73.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR APARECIDO ZULLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (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 28/09/2018, às 19:00 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014444-73.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR APARECIDO ZULLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (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 28/09/2018, às 19:00 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017100-03.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RITA PEREIRA 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)

 

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: 28/09/2018 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: 8017100-03.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RITA PEREIRA 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)

 

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: 28/09/2018 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000372-35.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HIPOLITO NUNES RONDON (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 designada para o 

dia 27/09/2018 às 8:10hs 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: 1000033-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ACYLEI LUCILA DE ARAUJO BASTOS (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 em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às18h20min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-96.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCYANA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)
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Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 28/09/2018, às 17:40 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014134-33.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANGELA CRISTINA DE MORAES PRADO OLIVEIRA (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 em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às18h30min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-93.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JONES JUNGLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 27/09/2018 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: 8018551-63.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO JOSE 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)

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: 28/09/2018 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: 8018551-63.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO JOSE 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)

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: 28/09/2018 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: 8014133-48.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DA CUNHA (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 em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 18h40min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-11.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE FRANCISCA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 27/09/2018 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: 8018552-48.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DO CARMO (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)

 

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: 28/09/2018 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: 8018552-48.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DO CARMO (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)
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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: 28/09/2018 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: 8014137-85.2017.8.11.0028

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)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 28/09/2018 às 18h50min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010785-22.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE 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 autora para comparecer a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 12h20 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018554-18.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE 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)

 

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: 28/09/2018 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: 8018554-18.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE 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)

 

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: 28/09/2018 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: 8014139-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA 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 28/09/2018 às 19h00 sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018550-78.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS ALVES BICALHO (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)

 

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: 28/09/2018 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: 8018550-78.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS ALVES BICALHO (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)

 

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: 28/09/2018 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-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1000373-20.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE NORBERTO DA SILVA RONDON (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 designada para o 

dia 25/09/2018 às 10:40hs 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: 8014141-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ROSA DE ARUUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se (o) a autor (a) para a audiência de conciliação que será 

realizada na data de 25/09/2018 às 10h:00min, sala 1.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017099-18.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MENDES 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)

 

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: 28/09/2018 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: 8017099-18.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MENDES 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)

 

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: 28/09/2018 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: 8017101-85.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DE MORAES 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)

 

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: 28/09/2018 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: 8017101-85.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DE MORAES 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)

 

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: 28/09/2018 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: 8014295-43.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KEYCIANE THAIS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (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, 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 06 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 25/09/2018 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
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Processo Número: 8019032-26.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE MARTINS 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)

 

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: 28/09/2018 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: 8019032-26.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE MARTINS 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)

 

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: 28/09/2018 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: 8019033-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVISON CESAR DE SOUZA COSTA (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)

 

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: 28/09/2018 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: 8019033-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVISON CESAR DE SOUZA COSTA (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)

 

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: 28/09/2018 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: 8019051-32.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DA ROSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (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: 28/09/2018 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: 8019051-32.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DA ROSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (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: 28/09/2018 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: 1000412-51.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LIBERATO DA COSTA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se (o) a autor (a) para a audiência de conciliação que será 

realizada na data de 24/09/2018 às 10h:00min, sala 1.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017070-65.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DE OLIVEIRA (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)

 

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: 28/09/2018 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: 8017070-65.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DE OLIVEIRA (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)

 

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: 28/09/2018 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: 8017080-12.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LIBANA MARIA DO CARMO (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)

 

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: 28/09/2018 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

Processo Número: 8017080-12.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LIBANA MARIA DO CARMO (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)

 

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: 28/09/2018 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

Processo Número: 1000465-32.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BORIS SALAZAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANKLIN DA SILVA BOTOF OAB - MT0011347A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se (o) a autor (a) para a audiência de conciliação que será 

realizada na data de 26/09/2018 às 10h:00, sala 1.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014297-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TARCILIA MADALENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (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, 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 06 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 25/09/2018 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: 8017098-33.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AILTON DA COSTA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 
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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: 28/09/2018 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: 8017098-33.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AILTON DA COSTA (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)

 

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: 28/09/2018 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: 8018566-32.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL GUILHERMINO DE ALMEIDA (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)

 

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: 28/09/2018 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: 8018566-32.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL GUILHERMINO DE ALMEIDA (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)

 

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: 28/09/2018 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000462-77.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILMA DE AMORIM OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 1º de outubro de 2018 as 

14:45h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-66.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LELIA DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se (o) a autor (a) para a audiência de conciliação que será 

realizada na data de 26/09/2018 às 10h:00 min, sala 1.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018889-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO NETO DE ARRUDA (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)

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018889-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO NETO DE ARRUDA (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)

 

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: 28/09/2018 Hora: 11:20, 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: 8018893-74.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULA ASSUNCAO OAB - MT0011580A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018893-74.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULA ASSUNCAO OAB - MT0011580A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-63.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 1º de outubro de 2018 as 

15:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019146-62.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019146-62.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018598-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARLETE ROSA 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)

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018598-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARLETE ROSA 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 
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(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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018600-07.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL BENEDITO 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)

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018600-07.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL BENEDITO 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)

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018605-29.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA ERENIL OLIVEIRA 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)

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018605-29.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA ERENIL OLIVEIRA 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)

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000354-48.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

OSMAR BENTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 1º de outubro de 2018 as 

16:15h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018608-81.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS GONCALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018608-81.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))
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ROBERTO CARLOS GONCALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018599-22.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAYELLE BARROS SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018599-22.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAYELLE BARROS SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018614-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

THIAGO BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018614-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

THIAGO BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018611-36.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEY GONCALVES NETO (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018611-36.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEY GONCALVES NETO (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014236-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))
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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 08h sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018620-95.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO GERMANO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018620-95.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO GERMANO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018621-80.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

SUZANA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018621-80.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

SUZANA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017108-77.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ARETHA REGINA ALMEIDA DE PAULA (REQUERENTE)

FELIPE CAMPOS LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017108-77.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ARETHA REGINA ALMEIDA DE PAULA (REQUERENTE)

FELIPE CAMPOS LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000356-18.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

RUTHIANA CARLA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 1º de outubro de 2018 as 

15:45h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018623-50.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

YAMBER SARDE MAGALHAES (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 711 de 785



Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018623-50.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

YAMBER SARDE MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017102-70.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER CESAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017102-70.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER CESAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000389-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO XAVIER DE BOM DESPACHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 1º de outubro de 2018 as 

17:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017316-61.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MEIRE FERNANDES CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017316-61.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MEIRE FERNANDES CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018624-35.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VICENCIA ALELUIA DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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 
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Energisa-MT - Poconé Data: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018624-35.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VICENCIA ALELUIA DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010988-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA PROENCA GOMES (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 25/09/2018 às 10h40min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-29.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

GONCALINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

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 08h10 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018631-27.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER DE MENEZES FERREIRA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018631-27.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER DE MENEZES FERREIRA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018627-87.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR BORBA DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018627-87.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR BORBA DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-27.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE CAMPOS SANTOS (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 1º de outubro de 2018 as 

16:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-76.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))
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MARIA DO ROSARIO GUIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 13h30 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018630-42.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ROBERTO ARRUDA DA COSTA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018630-42.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ROBERTO ARRUDA DA COSTA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017319-16.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

TAMIRES DA SILVA PONTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017319-16.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

TAMIRES DA SILVA PONTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018951-77.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELI MADALENA DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018951-77.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELI MADALENA DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018949-10.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GUILHERMINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 Hora: 16:20, no endereço ao final 
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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: 8018949-10.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GUILHERMINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-05.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO DIAS DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 1º de outubro de 2018 as 

16:30h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-61.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA SEBASTIANA MARINHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 13h40 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013323-73.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAURICE GONCALINA DE MORAIS CURADO (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 26/09/2018 às 11h20min sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018961-24.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEY BENEDITO ROSA GONCALVES (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018961-24.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEY BENEDITO ROSA GONCALVES (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018959-54.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOCILENE DE ALMEIDA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018959-54.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOCILENE DE ALMEIDA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-61.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANA RONDON DA SILVA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 1º de outubro de 2018 as 

16:45h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018965-61.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOICE BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018965-61.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOICE BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014375-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA BERNARDO DE SOUZA (REQUERENTE)

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

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, 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 06 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 25/09/2018 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: 1000283-46.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIETE DE FATIMA LEITE DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 13h50 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018963-91.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DE OLIVEIRA ARRUDA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018963-91.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DE OLIVEIRA ARRUDA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010783-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOANA EMILIA CORREA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

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 09:20hrs, na sala 06 - 

multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-31.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARILCE RIBEIRO DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 14h sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018981-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOCINEY FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018981-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOCINEY FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010997-43.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANITA DE ROMA NEVES (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

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, 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 06 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 25/09/2018 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: 8018976-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELITA LINHARES DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018976-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELITA LINHARES DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018591-45.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018591-45.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-16.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

NELIO RODRIGUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 
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28/09/2018 às 14h10 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018992-44.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOVELINA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018992-44.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOVELINA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018986-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMAILTON GARCIA DOS REIS ALMEIDA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018986-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMAILTON GARCIA DOS REIS ALMEIDA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011060-68.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MANUEL DANILO PIZOTO E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 14h20 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018633-94.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERLIN ANJOS DE MELLO (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018633-94.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERLIN ANJOS DE MELLO (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011062-38.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ROSIANA NEVES FIALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 
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28/09/2018 às 14h30 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018636-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018636-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018629-57.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WELISON ELIAS CAMPOS (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018629-57.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WELISON ELIAS CAMPOS (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011062-38.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ROSIANA NEVES FIALHO (REQUERENTE)

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 14h30 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018729-12.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

CLARICE LEONIDIA DA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018729-12.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

CLARICE LEONIDIA DA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018637-34.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE SOARES DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
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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 10 - Mutirão 

Energisa-MT - Poconé Data: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018637-34.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE SOARES DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 28/09/2018 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018817-50.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH BISPO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Processo n. 8018817-50.2016.8.11.0028 Promovente(s) Nome: 

ELIZABETH BISPO Endereço: Rua MARAVILHA, S/N, INDEFINIDO, POCONÉ 

- MT - CEP: 78175-000 Promovido(s) Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Rua Rua Manoel dos Santos 

Coimbra, 184, CEMAT, Bandeirantes, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Tipo 

de Ação [DIREITO DO CONSUMIDOR] Tipo de Citação Off-Line Valor da 

Causa: R$ 15.000,00 Juízo Juizado Especial Cível de POCONÉ Audiência 

de Conciliação 27/09/2018 09:50 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 27/09/2018 09:50 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. Sexta-feira, 17 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: 1000125-88.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PORFIRIO DE ALMEIDA (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 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Processo n. 1000125-88.2017.8.11.0028 Promovente(s) Nome: JOSE 

PORFIRIO DE ALMEIDA Endereço: RUA DA CONQUISTA, 79, BOM 

PASTOR, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 Promovido(s) Nome: BANCO DO 

BRASIL SA Endereço: RUA CAMPO SALES, 49, BANCO DO BRASIL, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 Tipo de Ação [ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO] Tipo de Citação Off-Line Valor da Causa: 

0,00 Juízo Juizado Especial Cível de POCONÉ Audiência de Conciliação 

28/09/2018 10:30 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 28/09/2018 10:30 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. Sexta-feira, 17 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: 1000284-31.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARILCE RIBEIRO DE MORAES (REQUERENTE)

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. 1000284-31.2017.8.11.0028 Promovente(s) Nome: MARILCE 

RIBEIRO DE MORAES Endereço: Rua Quinze de Novembro, 277, Centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 Promovido(s) Nome: BANCO DO BRASIL 

SA Endereço: R.CAMPOS SALLES, 49, Centro, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 Tipo de Ação [DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS] Tipo de 

Citação Off-Line Valor da Causa: R$ 10.000,00 Juízo Juizado Especial 

Cível de POCONÉ Audiência de Conciliação 28/09/2018 14:00 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 

28/09/2018 14:00 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. Sexta-feira, 17 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
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000759-54.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BASF SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (REQUERIDO)

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO 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$ 437,70 (quatrocentos e trinta e sete reais e 

setenta 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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000748-25.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO CORREIA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLENY LAZARO DA SILVA SOUZA OAB - TO4614 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR CANDIDO CASTILHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono a intimação da parte autora por meio de seu 

advogado, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de 

Justiça, no valor de R$ 1.758,30 (mil setecentos e cinquenta e oito reais e 

trinta centavos), para cumprimento da carta precatória supra, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000717-05.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO TOSO (RÉU)

ROSALIA TOSO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora por meio de seu advogado, para 

providênciar o pagamento das custas para distribuição da carta precatória 

a ser expedida nestes autos, para ser enviada ao Juízo da Comarca de 

Corbélia/PN, ou compareça na secretaria da 1ª Vara para retirar a 

precatória supra e tomar as devidas providências para sua distribuição.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000717-05.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO TOSO (RÉU)

ROSALIA TOSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000717-05.2018.8.11.0059. 

AUTOR: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

RÉU: ROSALIA TOSO, JULIO TOSO ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ajuizou ação de desapropriação por utilidade 

pública c/c pedido de liminar para imissão na posse em face de ROSÁLIA 

TOSO, inventariante do espólio de Júlio Toso, todos qualificados nos 

autos. Aduziu a parte autora que, visando assegurar maior qualidade no 

fornecimento de energia elétrica, obteve junto a ANEEL autorização para 

implantar uma nova subestação, denominada Subestação Manobra 

Espigão do Leste, no município de Canabrava do Norte-MT. Alegou a 

concessionária de energia elétrica que a ANEEL, através da resolução 

autorizativa nº 7.506, declarou a utilidade pública da propriedade 

pertencente a parte requerida, qual seja, Fazenda Santo Ângelo, matricula 

nº 829, ficha 829, registrada no cartório de imóveis de São Félix do 

Araguaia/MT. Afirmou que “tentou promover a aquisição da área acima 

indicada, diretamente com os proprietários, conforme demonstram as 

notificações extrajudiciais anexas, contudo, os demandados não foram 

encontrados e somente o senhor Márcio Tealdi se apresentou, alegando 

ser sua a propriedade em comento”. Ao final, requereu, liminarmente, a 

imissão provisória na posse da aludida propriedade por utilidade pública, 

oferecendo depósito judicial referente a justa e prévia indenização o valor 

de R$ 107.172,00 (cento e sete mil, cento e setenta e dois reais). Com a 

inicial vieram os documentos de fls. 15/161. É o breve relatório. Decido. 

Para concessão da imissão provisória na posse do imóvel é necessário a 

comprovação dos requisitos elencados no art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 

3.365/41, quais sejam, a alegação de urgência e o depósito da quantia 

arbitrada. Confira-se: “Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e 

depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de 

Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens”. 

No caso em tela, observa-se, a princípio, que o pedido liminar não merece 

prosperar, na medida em que a parte autora oferece, a título de 

indenização, o valor de R$ 107.172,00 (cento e sete mil, cento e setenta e 

dois reais), conforme laudo de fls. 134/157. Ou seja, constata-se 

avaliação provisória realizada de forma unilateral, não havendo qualquer 

contraproposta do proprietário (no memorial descritivo e laudo de fl. 137 o 

valor proposto pelo proprietário está em branco). Nesse contexto, 

verifica-se temerária a imissão antecipada na posse com base em perícia 

unilateral, fazendo necessária a avaliação judicial para que seja apurado o 

montante indenizatório, o qual deve ser prévio e justo. Sobre o tema, o 

julgado: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

DESAPROPRIAÇÃO - IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – AVALIAÇÃO 

ADMINISTRATIVA – UNILATERAL - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO JUDICIAL 

PRÉVIA - NECESSIDADE - ARTIGO 14 E 15 DO DECRETO LEI Nº. 3.365/41 - 

RECURSO PROVIDO. 1. A desapropriação prevista no Decreto-Lei nº. 

3.365/41 impõe a necessidade de deposito prévio e justo de indenização 

em dinheiro, em favor do proprietário. 2. A avaliação administrativa, feita 

unilateralmente, não substitui a necessária avaliação judicial, além do 

depósito do valor apurado, como condição à imissão de posse na Ação de 

Desapropriação. 3. Recurso provido”. (TJMT- AI 154393/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 

29/08/2014). Ante o exposto, com base na motivação supra, INDEFIRO, 

por ora, o pedido liminar de imissão de posse. Na forma do artigo 14, do 

Decreto-Lei nº 3.3665/41, para avaliação, nomeio o perito MAXIMIANO 

RAMOS DE BARROS, corretor de imóveis, CRECI-MT 007.565, encontrado 

na Avenida Sabino Brito, nº 261, Setor Tapirapé, Porto Alegre do Norte – 

Telefone nº (66) 98442-0035 – email: maximoveispan@hotmail.com. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, arguirem impedimento ou 

suspeição do perito, se for o caso, indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos (art. 465, §1º, NCPC). Intime-se o “expert” para, em 

cinco dias, apresentar a proposta de honorários e currículo, com 

comprovação de especialização e contatos profissionais, em especial o 

endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais 

(art. 465, §2º, NCPC). Com a proposta, intime-se a parte autora para 

manifestação no prazo de cinco dias. Caso concordem com o valor, desde 

já, determino que a parte autora deposite o valor total da perícia. Efetuado 

o depósito integral, proceda-se à conclusão dos autos objetivando a 

designação da data, horário e local para início da produção da prova (art. 

474, NCPC), como também para a transferência de 50%(cinquenta por 

cento) dos honorários em favor do perito judicial na conta bancária 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 721 de 785



indicada (art. 465, § 4º, NCPC). Consigno que o perito deve assegurar aos 

assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e 

dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos 

autos, com antecedência mínima de 5(cinco) dias (art. 466, § 2º, NCPC). 

Por fim, cite-se a parte requerida, via carta precatória, (artigo 16 do 

Decreto-Lei 3.365/41) para, caso queira, responder a presente ação no 

prazo de 15 (quinze) dias, atentos aos ditames do art. 20 do citado 

Decreto. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000760-39.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO GELINSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CASTILHO DE MORAES OAB - MS7247 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DO POSTO (RÉU)

DR IVALDO - MÉDICO (RÉU)

OSMAR DE TAL - POLICIAL APOSENTADO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000760-39.2018.8.11.0059. 

AUTOR: INACIO GELINSKI RÉU: RODRIGO DO POSTO, DR IVALDO - 

MÉDICO, OSMAR DE TAL - POLICIAL APOSENTADO Nos termos dos 

artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte autora, por 

intermédio do advogado para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim 

de comprovar a real impossibilidade de arcar com as custas do processo, 

devendo ser juntada aos autos declaração de imposto de renda, CTPS 

assinada ou outro documento que comprove a hipossuficiência financeira 

do requerente, sob pena de extinção. Decorrido o lapso temporal acima, 

certifique-se e retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 104154 Nr: 4989-59.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORRAN DE SOUZA SANTOS - 

OAB:22422/O

 Remeta-se, COM URGÊNCIA, cópia da petição e dos documentos retro 

acostados ao juízo deprecante (4ª Vara de Família da Comarca do Rio de 

Janeiro/RJ), para providências cabíveis, especialmente quanto ao 

recolhimento ou não do mandado de prisão civil expedido em desfavor do 

executado.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80537 Nr: 3290-67.2017.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRIELE RODRIGUES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Rosa do Lago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLIANE ALVES DA SILVA - 

OAB:18251/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cerezini - 

OAB:15.098-A

 Ante o exposto, com base na motivação supra, DENEGO A SEGURANÇA, 

condenando a impetrante ao pagamento das custas e despesas 

processuais, condicionada a cobrança ao disposto no art. 98, §3º, do 

NCPC, em virtude dos benefícios da justiça gratuita.Sem condenação em 

honorários advocatícios (Súmula 512, do STF, e art. 25, da Lei nº 

12.016/09).Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

e baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84320 Nr: 5660-19.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENUÉLITA BISPO DOS SANTOS 

- OAB:17569/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, a fim de condenar o 

INSS ao pagamento de Aposentadoria por Invalidez, no valor de um salário 

mínimo, em favor da parte autora, com termo inicial em 22.11.2010 (fl. 58), 

dia do requerimento administrativo.Quanto à atualização monetária, na 

linha de entendimento do STF expressa no julgamento do RE 870.947/SE 

(sessão de 20/09/2017), incidem juros moratórios conforme os índices 

aplicáveis às cadernetas de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com a redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção monetária das 

parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo 

com o IPCA-E.Sem custas processuais, diante da isenção conferida pelo 

art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 

10% sobre o valor devido até a data da prolação da sentença, nos termos 

da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba alimentar e porque fortes 

os elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento 

definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), mantenho a tutela 

provisória de urgência concedida no feito.Oficie-se para implantação do 

benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida 

Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não 

exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de 

determinar a remessa à instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, 

inciso I, do NCPC/2015. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96998 Nr: 928-58.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PHCT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS WILLIAM ISHY FUZARO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo 

procedente o pedido inicial razão pela qual estipulo o percentual de 

20,96% do salário mínimo a título de alimentos a ser pago pelo requerente 

em favor da menor, a ser depositado até o dia 10 de cada mês na conta a 

ser fornecida pela genitora da menor, além de 50% das despesas 

extraordinárias com a infante (material escolar, despesas com saúde, 

vestimentas, entre outros), devidamente comprovados mediante nota 

fiscal.Ao mesmo tempo, regularizo o direito de visitas a menor nos 

seguintes termos, no período de férias escolares, a criança deverá 

permanecer 15 (quinze) dias com o pai e 15 (quinze) dias com a mãe, sem 

prejuízo de outras épocas dos anos que as partes acordarem, como por 

exemplo, finais de semana e/ou feriados. Sem custas e honorários. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 67267 Nr: 2134-78.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FPDS, ACdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGAIR PLÁCIDO - OAB:35257

 ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo 

procedente o pedido inicial e condeno o requerido ao pagamento de 

alimentos na importância de 30% salário mínimo, além de 50% das 

despesas extraordinárias com a infante (material escolar, despesas com 

saúde, vestimentas, entre outros), a ser depositado até o dia 10 de cada 

mês na conta bancária fornecida pela requerente no item “c” da exordial. 

Sem custas e honorários. Expeça-se carta precatória de intimação para o 
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requerido.Ciência ao MPE e a Defesa.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 75122 Nr: 5750-61.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorival Rodrigues de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANISIO BARBOSA DA ROCHA, ARACELIA 

COSTA GOMES, DÊNEDES BISPO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger dos Santos Lopes - 

OAB:17379/MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12781/MT

 (...)De início, sobre a inclusão no polo passivo de Marcela Cristina Costa 

de Almeida, tem-se que é lição pacificada na doutrina a possibilidade de 

alteração das partes, da causa de pedir e do pedido antes da citação do 

réu. Entende-se que, não tendo ainda sido formada a relação jurídica 

processual tríplice, haveria liberdade absoluta para o autor modificar tanto 

os elementos subjetivos (partes) como objetivos (causa de pedir e pedido) 

da demanda.Contudo, em razão do princípio da estabilização subjetiva do 

processo, feita a citação validamente, não é mais possível alterar a 

composição dos polos da relação jurídica processual. No caso em tela, 

considerando que os requeridos foram todos devidamente citados e 

apresentaram, inclusive, contestação, não cabe a ampliação subjetiva do 

polo passivo da presente demanda, razão pela qual INDEFIRO o pleito de 

inclusão de Marcela Cristina Costa de Almeida.Outrossim, como forma de 

cumprimento da liminar, oficiem-se aos órgãos de proteção ao crédito para 

que, no prazo de 05 dias, excluam o nome do requerente do cadastro de 

inadimplentes referentes às dívidas originárias da empresa de CNPJ: 

08.985.328/0001-16, a partir da data de 08.08.2013.Oficie-se, ainda, ao 2º 

Serviço Notarial e Registral de Porto Alegre do Norte/MT para que, no 

mesmo prazo, proceda-se à sustação do protesto em nome do requerente 

referentes às dívidas originárias da empresa de CNPJ: 

08.985.328/0001-16, a partir da data de 08.08.2013.Por fim, certifique-se 

se os requeridos apresentaram manifestação relacionada ao despacho de 

ref. 51.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 104154 Nr: 4989-59.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORRAN DE SOUZA SANTOS - 

OAB:22422/O

 Certifico para os devidos fins, que nesta data enviei via email 

(cap04vfam@tjrj.jus.br)o ofício e os documentos supra mencionados, para 

o Juízo de Origem, conforme determinado por este Juízo. Registro que não 

foi remetido por malote digital, em razão de não constar no sistema o 

endereço da referida vara. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85487 Nr: 6432-79.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIDELMA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial.Condeno a autora ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado, 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 (art. 98, §3º, do NCPC).Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-78.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RICARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COLÉGIO UNIVERSAL LTDA ? ME (REQUERIDO)

COLÉGIO KAIRÓS ? CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTAÇÃO LTDA 

(KAIRÓS) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SILVA LIMA OAB - TO5620 (ADVOGADO)

TALITA SANTANA COSTA OAB - MT19324/B (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS DE FARIA SILVA OAB - TO4840 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010023-78.2015.8.11.0059. REQUERENTE: LEANDRO RICARDO DA 

SILVA REQUERIDO: COLÉGIO KAIRÓS - CENTRO EDUCACIONAL PONTO 

DE MUTAÇÃO LTDA (KAIRÓS), COLÉGIO UNIVERSAL LTDA - ME 

LEANDRO RICARDO DA SILVA ajuizou ação de indenização por danos 

morais em face de COLÉGIO KAIRÓS – CENTRO EDUCACIONAL PONTO 

DE MUTAÇÃO LTDA (KAIRÓS) e COLÉGIO UNIVERSAL LTDA – ME, todos 

devidamente qualificados. Juntou documentos. Por meio da decisão de fl. 

27, a inicial foi recebida, sendo designada audiência de conciliação nos 

autos, a qual restou infrutífera (fls. 33/34). A empresa ré apresentou 

contestação às fls. 36/43, ocasião em que arguiu preliminarmente carência 

de carência ante a falta de interesse de agir e, no mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação às fls. 44/47. Em seguida, 

foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi 

deferida a medida liminar pleiteada na inicial (fls. 55/56). Ato contínuo, o 

autor se manifestou nos autos requerendo o bloqueio do valor de R$ 

20.000,00, ante ao não cumprimento da medida liminar, bem como o 

julgamento da lide (fl.69). É o relatório. Decido. DA PRELIMINAR DE FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR: Aduzem as requeridas, preliminarmente, falta de 

interesse de agir sob alegação de que o diploma do requerente se 

encontra na filial situada em Confresa desde 03 de setembro de 2013 sem 

que o requerente fosse busca-lo, visto que é seu interesse em obter o 

referido diploma, assim, estaria configurado a falta de interesse de agir. É 

cediço que o interesse processual de agir em juízo surge no momento em 

que há uma pretensão resistida, então, surge-se a necessidade de obter o 

pronunciado judicial sobre o direito invocado (TJMT-Ap 2878/2018, Julgado 

em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018). No caso dos autos, restou 

demonstrado a resistência da requerida, conforme documentos que 

instruíram o feito, em especial reclamação no PROCON GOIÁS, registrada 

em 07.01.2014, como também, embora tenha alegado que o diploma estaria 

pronto, a peça contestatória não veio acompanhada de qualquer 

documento, mas, tão somente, uma procuração. Assim, rejeito a preliminar 

arguida e passo ao julgamento do mérito. DO MÉRITO: Da análise detida 

dos autos, vislumbro que o pedido inicial merece prosperar, conforme a 

seguir será demonstrado. Com efeito, trata-se de relação de consumo, 

portanto, são aplicáveis as regras contidas no Código de Defesa do 

Consumidor, que, 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, nos termos do artigo 14, in verbis: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes, ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 
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razoavelmente dele se esperam. Nesse contexto, é cediço que em se 

tratando de responsabilidade objetiva não há que se provar a culpa, 

bastando, para caracterização do dever de indenizar com fundamento no 

art. 14 do CDC que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação 

do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade do fornecedor 

somente é elidida se demonstrada a culpa exclusiva da vítima, de terceiro 

ou que o dano decorreu de caso fortuito ou força maior, competindo à 

parte reclamada provar a existência de uma das causas de exclusão da 

responsabilidade (inversão do ônus probatório). Assim, pela teoria do 

risco do negócio, os fornecedores respondem objetivamente pelas 

vicissitudes empresariais relativas à prestação de serviços inerentes às 

atividades lucrativas que desempenham. No caso em epígrafe, mostra-se 

incontroverso nos autos que o requerente pactuou junto às instituições 

requeridas a contratação de serviços educacionais, devendo responder 

por eventuais danos causados ao cliente em decorrência dos serviços 

prestados. No caso em análise, verifica-se que o requerente realizou o 

curso de Técnico de segurança do trabalho ministrado pelas requeridas 

durante o período de 2010 a 2012 e que, ao término do curso, o autor 

recebeu um diploma provisório, o qual constava erros na lavratura, visto 

que foi emitido pelo Centro Educacional de Fortaleza, localizado no estado 

do Maranhão, local em que o autor não estudou. Extrai-se ainda dos 

documentos encartados nos autos que, ao tentar retificar o primeiro 

diploma, novamente incorreu em erro a requerida, na medida em que, 

apesar de constar o centro educacional correto (Colégio Kairós), o órgão 

expedidor ficou errado (constou Tocantins ao invés de Mato Grosso). 

Dessa forma, a ré requereu o prazo de 03 (três) meses para as devidas 

retificações, contudo, não cumpriu com o prazo, impossibilitando o registro 

definitivo junto ao Ministério do Trabalho. A parte requerida alega que o 

motivo ensejador do atraso da emissão do diploma se deu simplesmente 

porque o requerente não foi buscar o diploma, o qual está pronto desde 

03.09.2013, inexistindo qualquer conduta ilícita da instituição de ensino. 

Ora, a parte requerida faz sustentações genéricas, sem, contudo, trazer 

qualquer prova no sentido de que o diploma esteja pronto desde 

03.09.2013, notadamente porque a contestação não veio acompanhada de 

qualquer documento. Nesse contexto, incumbia à demandada o ônus da 

prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, a teor do inciso II do artigo 373 do CPC/2015. E ainda, em 

se tratando de relação de consumo incumbia à parte requerida a inversão 

do ônus da prova, comprovando cabalmente que cumpriu o prazo da 

legislação que regula o caso, o que impõe seu dever de tomar as 

providências para que o diploma do consumidor – aluno - seja fornecido 

em tempo hábil a não lhe acarretar prejuízos. Durante esse período o 

requerente ficou impossibilitado de adquirir seu diploma. A parte requerida 

não demonstrou que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que 

há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme estabelece o 

artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor. A demora na entrega 

do diploma por negligência da parte requerida impõe o dever de indenizar, 

pois o vício na prestação de serviço associado à injustificada inércia da 

instituição de ensino, inobstante reclamação da parte autora, que 

necessita do diploma para exercer a profissão, implica sofrimento e abalo 

emocional, constituindo-se, por isso, dano moral indenizável. Nesse 

sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS (...) MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – 

NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – PRESENÇA DE NEXO DE 

CAUSALIDADE – OCORRÊNCIA DE DANO MORAL – VALOR DA 

INDENIZAÇÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Ao 

disponibilizar curso de graduação no mercado, a instituição de ensino 

responsabiliza-se não apenas pela prestação dos serviços educacionais 

contratados, mas também pela expedição dos documentos comprobatórios 

necessários aos alunos, entre eles o diploma de conclusão de curso, que 

permite o exercício da profissão, notadamente nos casos em que 

indispensável registro no Conselho de classe.3. O atraso exagerado e 

injustificado de mais de dois anos para expedição do diploma, mormente 

quando configurado empecilho ao exercício profissional, enseja dano 

moral passível de indenização. (...).” (TJMT, Ap 48744/2016, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018). Em 

relação ao dano moral, observa-se que a instituição requerida falhou na 

prestação do serviço contrato pelo requerente, na medida em que restou 

comprovado no fólio processual que, além dos erros nos diplomas 

provisórios, ainda não entregou ao autor o diploma definitivo, apesar de ter 

sido deferido a tutela antecipada na audiência retro. É consabido que, para 

a configuração da responsabilidade civil, há que se verificar os 

pressupostos tidos como necessários e essenciais. Primeiro, é 

necessário que haja uma conduta (ação) comissiva ou omissiva, a qual se 

apresenta como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à 

vítima, seja ele moral ou patrimonial, provocado pela conduta do agente. 

Em terceiro, que entre a ação e o resultado danoso deve estar presente 

um liame, sendo esse o fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano 

experimentado pela vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. 

Essa ligação entre ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se 

pela culpa, pois, o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a 

responsabilidade daquele que agiu com imprudência ou negligência 

(culpa), causando dano a outrem e cometendo, por consequência, ato 

ilícito, ficando o causador do dano obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é 

fonte da obrigação de indenizar o prejuízo proporcionado à vítima. É o que 

dispõe o art. 186 do Código Civil, confira-se: 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. 

A Constituição Federal também autoriza a reparação ora buscada pela 

parte autora, nos termos do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação". No presente caso, o fundamento fático narrado é hábil a 

desencadear a consequência jurídica pretendida, uma vez que a conduta 

desidiosa da requerida causou transtornos e angústias que extrapolam os 

meros aborrecimentos do cotidiano, pois a demora na entrega do diploma 

por negligência da requerida impõe o dever de indenizar em virtude de que 

o vício na prestação de serviço associado à injustificada inércia da 

instituição de ensino, mesmo após reclamação da parte autora (como por 

exemplo, no PROCON GOIÁS), que necessita do diploma para exercer a 

profissão, implica sofrimento e abalo emocional, constituindo-se, por isso, 

o dever de indenizar. Ou seja, deu a requerente ensejo à compensação 

pelos danos morais sofridos pelo requerido, cuja natureza é in re ipsa, isto 

é, decorre do próprio evento ofensivo, não sendo necessária a 

apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. No 

que diz respeito ao quantum indenizatório, cumpre salientar que a 

reparação do dano moral tem função diversa daquela referente aos dos 

danos patrimoniais, não podendo ser aplicados critérios iguais para sua 

quantificação. Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, na moderna 

doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para a vítima, 

dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. 

Destarte, deve-se levar em consideração o atendimento destes três 

fatores, de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, 

pois é mister sancionar o lesante a fim de que a reparação ao dano moral 

funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita 

e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa 

prevenção geral. No arbitramento do montante da reparação do dano 

moral, ainda, deve ser feito com estrita observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as 

peculiaridades do caso concreto, levando em conta a extensão do dano, 

assim como a situação financeira das partes. Logo, atento aos critérios 

acima explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) proporciona uma adequada compensação pela 

dor/constrangimento sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a 

proporcionalidade. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do 

NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: a) determinar que as 

requeridas promovam a entrega do diploma devidamente registrado de 

conclusão do curso cursado pelo autor, no prazo de 10 (dez) dias; 

condenar a parte Reclamada, solidariamente, ao pagamento de 

indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data 

(Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da data do evento danoso (26.06.2013 – data em que recebeu o 

diploma provisório com erros) - Súmula 54 do STJ. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com 

as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COLÉGIO UNIVERSAL LTDA ? ME (REQUERIDO)

COLÉGIO KAIRÓS ? CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTAÇÃO LTDA 

(KAIRÓS) (REQUERIDO)
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TALITA SANTANA COSTA OAB - MT19324/B (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS DE FARIA SILVA OAB - TO4840 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010023-78.2015.8.11.0059. REQUERENTE: LEANDRO RICARDO DA 

SILVA REQUERIDO: COLÉGIO KAIRÓS - CENTRO EDUCACIONAL PONTO 

DE MUTAÇÃO LTDA (KAIRÓS), COLÉGIO UNIVERSAL LTDA - ME 

LEANDRO RICARDO DA SILVA ajuizou ação de indenização por danos 

morais em face de COLÉGIO KAIRÓS – CENTRO EDUCACIONAL PONTO 

DE MUTAÇÃO LTDA (KAIRÓS) e COLÉGIO UNIVERSAL LTDA – ME, todos 

devidamente qualificados. Juntou documentos. Por meio da decisão de fl. 

27, a inicial foi recebida, sendo designada audiência de conciliação nos 

autos, a qual restou infrutífera (fls. 33/34). A empresa ré apresentou 

contestação às fls. 36/43, ocasião em que arguiu preliminarmente carência 

de carência ante a falta de interesse de agir e, no mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação às fls. 44/47. Em seguida, 

foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi 

deferida a medida liminar pleiteada na inicial (fls. 55/56). Ato contínuo, o 

autor se manifestou nos autos requerendo o bloqueio do valor de R$ 

20.000,00, ante ao não cumprimento da medida liminar, bem como o 

julgamento da lide (fl.69). É o relatório. Decido. DA PRELIMINAR DE FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR: Aduzem as requeridas, preliminarmente, falta de 

interesse de agir sob alegação de que o diploma do requerente se 

encontra na filial situada em Confresa desde 03 de setembro de 2013 sem 

que o requerente fosse busca-lo, visto que é seu interesse em obter o 

referido diploma, assim, estaria configurado a falta de interesse de agir. É 

cediço que o interesse processual de agir em juízo surge no momento em 

que há uma pretensão resistida, então, surge-se a necessidade de obter o 

pronunciado judicial sobre o direito invocado (TJMT-Ap 2878/2018, Julgado 

em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018). No caso dos autos, restou 

demonstrado a resistência da requerida, conforme documentos que 

instruíram o feito, em especial reclamação no PROCON GOIÁS, registrada 

em 07.01.2014, como também, embora tenha alegado que o diploma estaria 

pronto, a peça contestatória não veio acompanhada de qualquer 

documento, mas, tão somente, uma procuração. Assim, rejeito a preliminar 

arguida e passo ao julgamento do mérito. DO MÉRITO: Da análise detida 

dos autos, vislumbro que o pedido inicial merece prosperar, conforme a 

seguir será demonstrado. Com efeito, trata-se de relação de consumo, 

portanto, são aplicáveis as regras contidas no Código de Defesa do 

Consumidor, que, 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, nos termos do artigo 14, in verbis: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes, ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam. Nesse contexto, é cediço que em se 

tratando de responsabilidade objetiva não há que se provar a culpa, 

bastando, para caracterização do dever de indenizar com fundamento no 

art. 14 do CDC que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação 

do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade do fornecedor 

somente é elidida se demonstrada a culpa exclusiva da vítima, de terceiro 

ou que o dano decorreu de caso fortuito ou força maior, competindo à 

parte reclamada provar a existência de uma das causas de exclusão da 

responsabilidade (inversão do ônus probatório). Assim, pela teoria do 

risco do negócio, os fornecedores respondem objetivamente pelas 

vicissitudes empresariais relativas à prestação de serviços inerentes às 

atividades lucrativas que desempenham. No caso em epígrafe, mostra-se 

incontroverso nos autos que o requerente pactuou junto às instituições 

requeridas a contratação de serviços educacionais, devendo responder 

por eventuais danos causados ao cliente em decorrência dos serviços 

prestados. No caso em análise, verifica-se que o requerente realizou o 

curso de Técnico de segurança do trabalho ministrado pelas requeridas 

durante o período de 2010 a 2012 e que, ao término do curso, o autor 

recebeu um diploma provisório, o qual constava erros na lavratura, visto 

que foi emitido pelo Centro Educacional de Fortaleza, localizado no estado 

do Maranhão, local em que o autor não estudou. Extrai-se ainda dos 

documentos encartados nos autos que, ao tentar retificar o primeiro 

diploma, novamente incorreu em erro a requerida, na medida em que, 

apesar de constar o centro educacional correto (Colégio Kairós), o órgão 

expedidor ficou errado (constou Tocantins ao invés de Mato Grosso). 

Dessa forma, a ré requereu o prazo de 03 (três) meses para as devidas 

retificações, contudo, não cumpriu com o prazo, impossibilitando o registro 

definitivo junto ao Ministério do Trabalho. A parte requerida alega que o 

motivo ensejador do atraso da emissão do diploma se deu simplesmente 

porque o requerente não foi buscar o diploma, o qual está pronto desde 

03.09.2013, inexistindo qualquer conduta ilícita da instituição de ensino. 

Ora, a parte requerida faz sustentações genéricas, sem, contudo, trazer 

qualquer prova no sentido de que o diploma esteja pronto desde 

03.09.2013, notadamente porque a contestação não veio acompanhada de 

qualquer documento. Nesse contexto, incumbia à demandada o ônus da 

prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, a teor do inciso II do artigo 373 do CPC/2015. E ainda, em 

se tratando de relação de consumo incumbia à parte requerida a inversão 

do ônus da prova, comprovando cabalmente que cumpriu o prazo da 

legislação que regula o caso, o que impõe seu dever de tomar as 

providências para que o diploma do consumidor – aluno - seja fornecido 

em tempo hábil a não lhe acarretar prejuízos. Durante esse período o 

requerente ficou impossibilitado de adquirir seu diploma. A parte requerida 

não demonstrou que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que 

há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme estabelece o 

artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor. A demora na entrega 

do diploma por negligência da parte requerida impõe o dever de indenizar, 

pois o vício na prestação de serviço associado à injustificada inércia da 

instituição de ensino, inobstante reclamação da parte autora, que 

necessita do diploma para exercer a profissão, implica sofrimento e abalo 

emocional, constituindo-se, por isso, dano moral indenizável. Nesse 

sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS (...) MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – 

NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – PRESENÇA DE NEXO DE 

CAUSALIDADE – OCORRÊNCIA DE DANO MORAL – VALOR DA 

INDENIZAÇÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Ao 

disponibilizar curso de graduação no mercado, a instituição de ensino 

responsabiliza-se não apenas pela prestação dos serviços educacionais 

contratados, mas também pela expedição dos documentos comprobatórios 

necessários aos alunos, entre eles o diploma de conclusão de curso, que 

permite o exercício da profissão, notadamente nos casos em que 

indispensável registro no Conselho de classe.3. O atraso exagerado e 

injustificado de mais de dois anos para expedição do diploma, mormente 

quando configurado empecilho ao exercício profissional, enseja dano 

moral passível de indenização. (...).” (TJMT, Ap 48744/2016, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018). Em 

relação ao dano moral, observa-se que a instituição requerida falhou na 

prestação do serviço contrato pelo requerente, na medida em que restou 

comprovado no fólio processual que, além dos erros nos diplomas 

provisórios, ainda não entregou ao autor o diploma definitivo, apesar de ter 

sido deferido a tutela antecipada na audiência retro. É consabido que, para 

a configuração da responsabilidade civil, há que se verificar os 

pressupostos tidos como necessários e essenciais. Primeiro, é 

necessário que haja uma conduta (ação) comissiva ou omissiva, a qual se 

apresenta como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à 

vítima, seja ele moral ou patrimonial, provocado pela conduta do agente. 

Em terceiro, que entre a ação e o resultado danoso deve estar presente 

um liame, sendo esse o fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano 

experimentado pela vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. 

Essa ligação entre ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se 

pela culpa, pois, o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a 

responsabilidade daquele que agiu com imprudência ou negligência 

(culpa), causando dano a outrem e cometendo, por consequência, ato 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 725 de 785



ilícito, ficando o causador do dano obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é 

fonte da obrigação de indenizar o prejuízo proporcionado à vítima. É o que 

dispõe o art. 186 do Código Civil, confira-se: 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. 

A Constituição Federal também autoriza a reparação ora buscada pela 

parte autora, nos termos do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação". No presente caso, o fundamento fático narrado é hábil a 

desencadear a consequência jurídica pretendida, uma vez que a conduta 

desidiosa da requerida causou transtornos e angústias que extrapolam os 

meros aborrecimentos do cotidiano, pois a demora na entrega do diploma 

por negligência da requerida impõe o dever de indenizar em virtude de que 

o vício na prestação de serviço associado à injustificada inércia da 

instituição de ensino, mesmo após reclamação da parte autora (como por 

exemplo, no PROCON GOIÁS), que necessita do diploma para exercer a 

profissão, implica sofrimento e abalo emocional, constituindo-se, por isso, 

o dever de indenizar. Ou seja, deu a requerente ensejo à compensação 

pelos danos morais sofridos pelo requerido, cuja natureza é in re ipsa, isto 

é, decorre do próprio evento ofensivo, não sendo necessária a 

apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. No 

que diz respeito ao quantum indenizatório, cumpre salientar que a 

reparação do dano moral tem função diversa daquela referente aos dos 

danos patrimoniais, não podendo ser aplicados critérios iguais para sua 

quantificação. Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, na moderna 

doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para a vítima, 

dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. 

Destarte, deve-se levar em consideração o atendimento destes três 

fatores, de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, 

pois é mister sancionar o lesante a fim de que a reparação ao dano moral 

funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita 

e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa 

prevenção geral. No arbitramento do montante da reparação do dano 

moral, ainda, deve ser feito com estrita observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as 

peculiaridades do caso concreto, levando em conta a extensão do dano, 

assim como a situação financeira das partes. Logo, atento aos critérios 

acima explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) proporciona uma adequada compensação pela 

dor/constrangimento sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a 

proporcionalidade. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do 

NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: a) determinar que as 

requeridas promovam a entrega do diploma devidamente registrado de 

conclusão do curso cursado pelo autor, no prazo de 10 (dez) dias; 

condenar a parte Reclamada, solidariamente, ao pagamento de 

indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data 

(Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da data do evento danoso (26.06.2013 – data em que recebeu o 

diploma provisório com erros) - Súmula 54 do STJ. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com 

as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-78.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RICARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COLÉGIO UNIVERSAL LTDA ? ME (REQUERIDO)

COLÉGIO KAIRÓS ? CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTAÇÃO LTDA 

(KAIRÓS) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SILVA LIMA OAB - TO5620 (ADVOGADO)

TALITA SANTANA COSTA OAB - MT19324/B (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS DE FARIA SILVA OAB - TO4840 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010023-78.2015.8.11.0059. REQUERENTE: LEANDRO RICARDO DA 

SILVA REQUERIDO: COLÉGIO KAIRÓS - CENTRO EDUCACIONAL PONTO 

DE MUTAÇÃO LTDA (KAIRÓS), COLÉGIO UNIVERSAL LTDA - ME 

LEANDRO RICARDO DA SILVA ajuizou ação de indenização por danos 

morais em face de COLÉGIO KAIRÓS – CENTRO EDUCACIONAL PONTO 

DE MUTAÇÃO LTDA (KAIRÓS) e COLÉGIO UNIVERSAL LTDA – ME, todos 

devidamente qualificados. Juntou documentos. Por meio da decisão de fl. 

27, a inicial foi recebida, sendo designada audiência de conciliação nos 

autos, a qual restou infrutífera (fls. 33/34). A empresa ré apresentou 

contestação às fls. 36/43, ocasião em que arguiu preliminarmente carência 

de carência ante a falta de interesse de agir e, no mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação às fls. 44/47. Em seguida, 

foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi 

deferida a medida liminar pleiteada na inicial (fls. 55/56). Ato contínuo, o 

autor se manifestou nos autos requerendo o bloqueio do valor de R$ 

20.000,00, ante ao não cumprimento da medida liminar, bem como o 

julgamento da lide (fl.69). É o relatório. Decido. DA PRELIMINAR DE FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR: Aduzem as requeridas, preliminarmente, falta de 

interesse de agir sob alegação de que o diploma do requerente se 

encontra na filial situada em Confresa desde 03 de setembro de 2013 sem 

que o requerente fosse busca-lo, visto que é seu interesse em obter o 

referido diploma, assim, estaria configurado a falta de interesse de agir. É 

cediço que o interesse processual de agir em juízo surge no momento em 

que há uma pretensão resistida, então, surge-se a necessidade de obter o 

pronunciado judicial sobre o direito invocado (TJMT-Ap 2878/2018, Julgado 

em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018). No caso dos autos, restou 

demonstrado a resistência da requerida, conforme documentos que 

instruíram o feito, em especial reclamação no PROCON GOIÁS, registrada 

em 07.01.2014, como também, embora tenha alegado que o diploma estaria 

pronto, a peça contestatória não veio acompanhada de qualquer 

documento, mas, tão somente, uma procuração. Assim, rejeito a preliminar 

arguida e passo ao julgamento do mérito. DO MÉRITO: Da análise detida 

dos autos, vislumbro que o pedido inicial merece prosperar, conforme a 

seguir será demonstrado. Com efeito, trata-se de relação de consumo, 

portanto, são aplicáveis as regras contidas no Código de Defesa do 

Consumidor, que, 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, nos termos do artigo 14, in verbis: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes, ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam. Nesse contexto, é cediço que em se 

tratando de responsabilidade objetiva não há que se provar a culpa, 

bastando, para caracterização do dever de indenizar com fundamento no 

art. 14 do CDC que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação 

do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade do fornecedor 

somente é elidida se demonstrada a culpa exclusiva da vítima, de terceiro 

ou que o dano decorreu de caso fortuito ou força maior, competindo à 

parte reclamada provar a existência de uma das causas de exclusão da 

responsabilidade (inversão do ônus probatório). Assim, pela teoria do 

risco do negócio, os fornecedores respondem objetivamente pelas 

vicissitudes empresariais relativas à prestação de serviços inerentes às 

atividades lucrativas que desempenham. No caso em epígrafe, mostra-se 

incontroverso nos autos que o requerente pactuou junto às instituições 

requeridas a contratação de serviços educacionais, devendo responder 

por eventuais danos causados ao cliente em decorrência dos serviços 

prestados. No caso em análise, verifica-se que o requerente realizou o 

curso de Técnico de segurança do trabalho ministrado pelas requeridas 

durante o período de 2010 a 2012 e que, ao término do curso, o autor 

recebeu um diploma provisório, o qual constava erros na lavratura, visto 

que foi emitido pelo Centro Educacional de Fortaleza, localizado no estado 

do Maranhão, local em que o autor não estudou. Extrai-se ainda dos 

documentos encartados nos autos que, ao tentar retificar o primeiro 

diploma, novamente incorreu em erro a requerida, na medida em que, 

apesar de constar o centro educacional correto (Colégio Kairós), o órgão 

expedidor ficou errado (constou Tocantins ao invés de Mato Grosso). 

Dessa forma, a ré requereu o prazo de 03 (três) meses para as devidas 
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retificações, contudo, não cumpriu com o prazo, impossibilitando o registro 

definitivo junto ao Ministério do Trabalho. A parte requerida alega que o 

motivo ensejador do atraso da emissão do diploma se deu simplesmente 

porque o requerente não foi buscar o diploma, o qual está pronto desde 

03.09.2013, inexistindo qualquer conduta ilícita da instituição de ensino. 

Ora, a parte requerida faz sustentações genéricas, sem, contudo, trazer 

qualquer prova no sentido de que o diploma esteja pronto desde 

03.09.2013, notadamente porque a contestação não veio acompanhada de 

qualquer documento. Nesse contexto, incumbia à demandada o ônus da 

prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, a teor do inciso II do artigo 373 do CPC/2015. E ainda, em 

se tratando de relação de consumo incumbia à parte requerida a inversão 

do ônus da prova, comprovando cabalmente que cumpriu o prazo da 

legislação que regula o caso, o que impõe seu dever de tomar as 

providências para que o diploma do consumidor – aluno - seja fornecido 

em tempo hábil a não lhe acarretar prejuízos. Durante esse período o 

requerente ficou impossibilitado de adquirir seu diploma. A parte requerida 

não demonstrou que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que 

há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme estabelece o 

artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor. A demora na entrega 

do diploma por negligência da parte requerida impõe o dever de indenizar, 

pois o vício na prestação de serviço associado à injustificada inércia da 

instituição de ensino, inobstante reclamação da parte autora, que 

necessita do diploma para exercer a profissão, implica sofrimento e abalo 

emocional, constituindo-se, por isso, dano moral indenizável. Nesse 

sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS (...) MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – 

NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – PRESENÇA DE NEXO DE 

CAUSALIDADE – OCORRÊNCIA DE DANO MORAL – VALOR DA 

INDENIZAÇÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Ao 

disponibilizar curso de graduação no mercado, a instituição de ensino 

responsabiliza-se não apenas pela prestação dos serviços educacionais 

contratados, mas também pela expedição dos documentos comprobatórios 

necessários aos alunos, entre eles o diploma de conclusão de curso, que 

permite o exercício da profissão, notadamente nos casos em que 

indispensável registro no Conselho de classe.3. O atraso exagerado e 

injustificado de mais de dois anos para expedição do diploma, mormente 

quando configurado empecilho ao exercício profissional, enseja dano 

moral passível de indenização. (...).” (TJMT, Ap 48744/2016, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018). Em 

relação ao dano moral, observa-se que a instituição requerida falhou na 

prestação do serviço contrato pelo requerente, na medida em que restou 

comprovado no fólio processual que, além dos erros nos diplomas 

provisórios, ainda não entregou ao autor o diploma definitivo, apesar de ter 

sido deferido a tutela antecipada na audiência retro. É consabido que, para 

a configuração da responsabilidade civil, há que se verificar os 

pressupostos tidos como necessários e essenciais. Primeiro, é 

necessário que haja uma conduta (ação) comissiva ou omissiva, a qual se 

apresenta como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à 

vítima, seja ele moral ou patrimonial, provocado pela conduta do agente. 

Em terceiro, que entre a ação e o resultado danoso deve estar presente 

um liame, sendo esse o fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano 

experimentado pela vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. 

Essa ligação entre ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se 

pela culpa, pois, o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a 

responsabilidade daquele que agiu com imprudência ou negligência 

(culpa), causando dano a outrem e cometendo, por consequência, ato 

ilícito, ficando o causador do dano obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é 

fonte da obrigação de indenizar o prejuízo proporcionado à vítima. É o que 

dispõe o art. 186 do Código Civil, confira-se: 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. 

A Constituição Federal também autoriza a reparação ora buscada pela 

parte autora, nos termos do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação". No presente caso, o fundamento fático narrado é hábil a 

desencadear a consequência jurídica pretendida, uma vez que a conduta 

desidiosa da requerida causou transtornos e angústias que extrapolam os 

meros aborrecimentos do cotidiano, pois a demora na entrega do diploma 

por negligência da requerida impõe o dever de indenizar em virtude de que 

o vício na prestação de serviço associado à injustificada inércia da 

instituição de ensino, mesmo após reclamação da parte autora (como por 

exemplo, no PROCON GOIÁS), que necessita do diploma para exercer a 

profissão, implica sofrimento e abalo emocional, constituindo-se, por isso, 

o dever de indenizar. Ou seja, deu a requerente ensejo à compensação 

pelos danos morais sofridos pelo requerido, cuja natureza é in re ipsa, isto 

é, decorre do próprio evento ofensivo, não sendo necessária a 

apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. No 

que diz respeito ao quantum indenizatório, cumpre salientar que a 

reparação do dano moral tem função diversa daquela referente aos dos 

danos patrimoniais, não podendo ser aplicados critérios iguais para sua 

quantificação. Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, na moderna 

doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para a vítima, 

dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. 

Destarte, deve-se levar em consideração o atendimento destes três 

fatores, de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, 

pois é mister sancionar o lesante a fim de que a reparação ao dano moral 

funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita 

e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa 

prevenção geral. No arbitramento do montante da reparação do dano 

moral, ainda, deve ser feito com estrita observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as 

peculiaridades do caso concreto, levando em conta a extensão do dano, 

assim como a situação financeira das partes. Logo, atento aos critérios 

acima explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) proporciona uma adequada compensação pela 

dor/constrangimento sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a 

proporcionalidade. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do 

NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: a) determinar que as 

requeridas promovam a entrega do diploma devidamente registrado de 

conclusão do curso cursado pelo autor, no prazo de 10 (dez) dias; 

condenar a parte Reclamada, solidariamente, ao pagamento de 

indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data 

(Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da data do evento danoso (26.06.2013 – data em que recebeu o 

diploma provisório com erros) - Súmula 54 do STJ. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com 

as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000182-76.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI, TREVIZAN & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE DE SOUSA E SILVA OAB - MT21104/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DO NASCIMENTO VIEIRA ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé que, no dia 

8.8.2018 em cumprimento à ordem de notificação, expedida pelo Juízo da 

2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, deixei de citar o 

executado MANOEL DO NASCIMENTO VIEIRA ARAUJO do inteiro teor da 

inicial, bem como, ainda, para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o valor 

exigido pela parte exequente, uma vez que o devedor não reside ou 

trabalha na referida propriedade Fazenda Alto do Rio Preto, conforme 

declarou a Sra. Pamela, funcionária da Fazenda, conforme consulta no 

seu quadro de pessoal, que, além disso, informou que a propriedade 

pertence ao Sr. Hilário Moacir e se encontra arrenda para a pessoa do Sr. 

Enio. Assim devolvo mandado. PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, 14 de 

agosto de 2018. WILLIAN COELHO RIBEIRO Oficial de Justiça SEDE DO 2ª 

VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE E INFORMAÇÕES: RUA 16, 

QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE DO 

NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000108-22.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA BRITO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO)

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ELITON LUZ (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000108-22.2018.8.11.0059 MARCIA MARIA BRITO FERREIRA JOSÉ 

ELITON LUZ IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de intimar a parte autora manifestação sobre o retorno da 

carta precatória no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro 

o presente. PORTO ALEGRE DO NORTE, 17 de agosto de 2018. Assinado 

Digitalmente JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000631-34.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA (ADVOGADO(A))

ARISTON PEDRO DA SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000631-34.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ARISTON PEDRO DA SILVA E SOUZA REQUERIDO: 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE A parte autora disse que não 

poderia recolher custas judicias. No entanto, o requerente ostenta a 

qualidade de produtor rural. Outrossim, guisa salientar que, ainda que 

fosse requerido o recolhimento diferido das custas, por ser medida não 

prevista em lei, apenas poderia ser concedida em hipótese excepcional, 

circunstância esta que, até o momento, não foi demonstrada nos autos. 

Mesmo assim, para que se possa aferir a necessidade de concessão da 

gratuidade judiciária, fixo prazo de 30 (trinta) dias para que a parte autora 

apresente: a) o inteiro teor das duas últimas declarações de Imposto de 

Renda; b) certidões dos cartórios de registro de imóveis que demonstrem 

a existência ou não de bens em nome do requerente; c) certidão do órgão 

de trânsito que demonstre a existência ou não de veículos em nome do 

requerente; Registro que, caso nada seja dito ou caso não seja 

demonstrada nos autos a dificuldade financeira enfrentada, poderá 

ocorrer o cancelamento da distribuição, conforme previsão no artigo 290 

do Código de Processo Civil. Porto Alegre do Norte/MT, 06 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000706-73.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON VALTER DA CUNHA (REQUERENTE)

LAURO JOSE DA MATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000706-73.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ADILSON VALTER DA CUNHA REQUERIDO: OI S/A Aqui se 

tem ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de antecipação 

de tutela em caráter de urgência, proposta por ADILSON VALTER DA 

CUNHA em face de OI S/A. O requerente aduziu utilizar os serviços de 

telefonia prestados pela ré, contudo, sustentou que desconhece a 

cobrança referente à linha telefônica (66) 98467-0006, eis que não 

utilizaria este número. Diante de tais asserções, o requerente pugnou pela 

concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinado à ré que 

promova o cancelamento da indigitada linha telefônica e para que seja 

realizado o reestabelecimento da linha de número (66) 98442-0749. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, defiro ao 

requerente os benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99 

e seguintes do Código de Processo Civil. Em prosseguimento, analisando 

minuciosamente o caderno processual, verifica-se que o requerente não 

demonstrou ter solicitado junto à ré o cancelamento dos serviços, bem 

como a suspensão de cobrança dos serviços relativos à linha 66) 

98467-0006. Ademais disso, inexiste nos autos qualquer demonstração 

que conduza à conclusão de que o requerente não utiliza os serviços 

prestados pela linha mencionada. Nesta senda, vislumbra-se, ao menos 

nesta análise de cognição sumária, a inexistência dos requisitos 

autorizadores para a concessão da liminar pleiteada, razão pela qual 

INDEFIRO A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, sem prejuízo de 

nova análise. De outro norte, designo audiência de conciliação, nos termos 

do artigo 334 do Código de Processo Civil, para o dia 25 de setembro de 

2018, às 14h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Cite-se e 

intime-se o demandado para comparecer à audiência designada. Frise que 

a citação e intimação do requerido deverá ocorrer até dia 24 de agosto de 

2018. Consigne-se que em não havendo conciliação, o prazo para 

contestação fluirá a partir da data da efetiva realização da audiência. 

Intime-se a requerente na pessoa de seu advogado. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 08 de agosto de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 105841 Nr: 5953-52.2018.811.0059

 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: José Carlos Coelho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico e dou fé, para os devidos fins que decorreu o prazo da parte 

autora sem manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 8191 Nr: 601-36.2006.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Círio Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que os valores requisitados foram 

vinculados, bem assim ocorreu a intimação da parte executada, nos 

termos do Provimento 68/2018 do CNJ.

Destarte, determino a imediata expedição dos respectivos alvarás de 

valores através do Sistema Siscondj.

Após, nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, remetam-se os autos ao 

arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe.

Porto Alegre do Norte/MT, 16 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 6425 Nr: 679-64.2005.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Sousa Lima,, vulgo "Zezão"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 679-64.2005.811.0059 (Código: 6425)

Após diversas tentativas junto ao Sistema SISCONDJ, não se obteve em 
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cadastrar o requerente para fins de expedição de alvará de valores em 

seu favor, sendo informado que o CPF informado é inválido.

Dessa maneira, considerando que o indigitado sistema é vinculado ao site 

da Receita Federal, constatou-se irregularidades no CPF do requerente.

Assim, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que a autora se manifeste 

quanto a este imbróglio, apresentando os dados corretos do requerente 

ou indicando conta de titularidade de pessoa diversa para fins de 

expedição do alvará respectivo.

Sem prejuízo, determino a imediata expedição dos demais alvarás de 

valores, relativos aos honorários advocatícios contratuais e 

sucumbenciais.

Na sequência, volvam-me imediatamente conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 10 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 6425 Nr: 679-64.2005.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Sousa Lima,, vulgo "Zezão"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que compulsando os autos verifiquei que o numero do CPF do 

autor que consta na petição inicial e procuração esta equivocado, sendo 

correto o N° 900.907.561-34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79006 Nr: 2362-19.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADERSON NUNES TEIXEIRA ME, Jaderson 

Nunes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que efetue o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, cuja guia deve ser emitida 

junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para cumprimento do 

mandado na cidade de Canabrava do Norte-MT - Centro. Certifico ainda, 

que o comprovante de pagamento de diligência juntado na ref.: 31 

pertence a Porto Alegre do Norte-MT.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000706-73.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON VALTER DA CUNHA (REQUERENTE)

LAURO JOSE DA MATA (ADVOGADO(A))

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 SENTENÇA Processo: 1000706-73.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ADILSON VALTER DA CUNHA REQUERIDO: OI S/A Aqui se 

tem ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de antecipação 

de tutela em caráter de urgência, proposta por ADILSON VALTER DA 

CUNHA em face de OI S/A. O requerente aduziu utilizar os serviços de 

telefonia prestados pela ré, contudo, sustentou que desconhece a 

cobrança referente à linha telefônica (66) 98467-0006, eis que não 

utilizaria este número. Diante de tais asserções, o requerente pugnou pela 

concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinado à ré que 

promova o cancelamento da indigitada linha telefônica e para que seja 

realizado o reestabelecimento da linha de número (66) 98442-0749. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, defiro ao 

requerente os benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99 

e seguintes do Código de Processo Civil. Em prosseguimento, analisando 

minuciosamente o caderno processual, verifica-se que o requerente não 

demonstrou ter solicitado junto à ré o cancelamento dos serviços, bem 

como a suspensão de cobrança dos serviços relativos à linha 66) 

98467-0006. Ademais disso, inexiste nos autos qualquer demonstração 

que conduza à conclusão de que o requerente não utiliza os serviços 

prestados pela linha mencionada. Nesta senda, vislumbra-se, ao menos 

nesta análise de cognição sumária, a inexistência dos requisitos 

autorizadores para a concessão da liminar pleiteada, razão pela qual 

INDEFIRO A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, sem prejuízo de 

nova análise. De outro norte, designo audiência de conciliação, nos termos 

do artigo 334 do Código de Processo Civil, para o dia 25 de setembro de 

2018, às 14h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Cite-se e 

intime-se o demandado para comparecer à audiência designada. Frise que 

a citação e intimação do requerido deverá ocorrer até dia 24 de agosto de 

2018. Consigne-se que em não havendo conciliação, o prazo para 

contestação fluirá a partir da data da efetiva realização da audiência. 

Intime-se a requerente na pessoa de seu advogado. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 08 de agosto de 2018.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96898 Nr: 859-26.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alife Rodrigues Pereira Carvalho, Thiago Neri 

Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: guilherme ribeiro rigon - 

OAB:, Nivaldo Pereira da Silva - OAB:17795/MT

 , não há justificativa para manutenção da segregação para garantia da 

instrução processual e/ou para assegurar a aplicação da lei 

penal.Ademais, constata-se dos autos que a manifestação ministerial foi 

pelo deferimento do pleito defensivo. Noutro giro, verifica-se nos sistemas 

eletrônicos deste Poder Judiciário de Mato Grosso que Thiago não mantém 

vida dedicada ao crime, tendo em vista que ele não ostenta qualquer outro 

apontamento processual, além dos autos ora em análise.No caso de Alife 

Rodrigues, considerando o que já foi exposto nessa decisão, incabível o 

uso de procedimento em curso para justificar a manutenção de uma 

prisão, eis que ele já respondia solto ao procedimento de código 97090.Se 

não bastasse isso, mesmo se condenado nestes autos e naqueles código 

97090, aparentemente, não haveria razão para atribuição de regime 

fechado para início de cumprimento de pena.Em razão disso, CONCEDO A 

LIBERDADE PROVISÓRIA A THIAGO NERI PEREIRA DA SILVA e ALIFE 

RODRIGUES PEREIRA CARVALHO, porém, fixando as seguintes 

condições, sob pena de decretação de nova prisão preventiva: a) 

comparecimento em Juízo, no prazo de 72 horas para apresentar 

comprovante de endereço atualizado e informar contato telefônico;b) 

comparecimento trimestral em Juízo, enquanto o processo estiver em 

andamento, para informar e justificar atividades; c) obrigação de ser 

encontrado sempre que foi intimado para atos policiais ou judiciais; d) 

proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial;Expeça-se 

o competente ALVARÁS DE SOLTURA em favor de THIAGO NERI PEREIRA 

DA SILVA e ALIFE RODRIGUES PEREIRA CARVALHO, cujo cumprimento 

apenas não será realizado caso haja outra razão que imponha a prisão, 

devendo serem observadas as peculiaridades trazidas pelo BNMP 

2.0.Intimem-se os denunciados quanto ao teor da presente decisão com 

advertência de que o descumprimento da ordem poderá sujeitá-la à 

decretação da prisão preventiva. Cumpra-se.Porto Alegre do Norte (MT), 

16 de agosto de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 102679 Nr: 4069-85.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Alves de Oliveira

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 729 de 785



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 Autos nº. 4069-85.2018.811.0059 (código 102679)Aqui se revela autos 

de execução de penal em desfavor de JÚNIOR ALVES DE de cumprimento 

de pena. De acordo com os artigos 33, parágrafo 1º, alínea, “b”, e 91 da 

Lei de Execuções Penais, o regime semiaberto deve ser cumprido em 

colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.É público e notório 

que a Comarca de Porto Alegre do Norte-MT não dispõe de colônias nos 

moldes citados. Assim, considerando-se que o cumprimento do regime 

semiaberto em condições mais gravosas configuraria constrangimento 

ilegal, concedo ao reeducando o direito de cumprir sua pena em regime 

semiaberto em seu próprio domicílio, sob as condições a seguir elencadas:

- exercício de atividade laborativa hábil a prover-lhe a subsistência ou 

provar a impossibilidade;- recolhimento domiciliar aos sábados e 

domingos;- recolhimento domiciliar no período noturno, compreendido entre 

as 20h e às 6h, salvo no caso de necessidade demonstrada;- solicitação 

prévia de autorização judicial para casos que excepcionem o acima 

regulado.- não ausentar-se da Comarca sem prévia autorização 

judicial.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DE JÚNIOR ALVES 

DE OLIVEIRA salvo se por outro motivo tiver que permanecer preso. O 

reeducando deverá ser admoestado da presente decisão por meio de 

mandado.Intime-se o reeducando, expedindo-se com urgência Carta 

Precatória para Comarca de Água Boa/MT.Expeça-se ofício a Direção da 

Penitenciária da Comarca de Água Boa/MT, informando o interior teor 

desta decisão.Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se.Porto Alegre 

do Norte (MT), 17 de agosto de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91013 Nr: 9831-19.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): James Soares Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B, TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - OAB:19338/A - MT

 Autos nº. 9831-19.2017.811.0059 (código 91013)

Aqui se tem ação penal em que foi atribuída a JAMES SOARES 

CAVALCANTE a prática da conduta tipificada no artigo 157, §2º, incisos I, 

II e V, do Código Penal.

Designada audiência de instrução no dia 13 de agosto de 2018, 

constatou-se a que ela restou prejudicada, tendo em vista a ausência do 

preso na solenidade, em decorrência da informação prestada pela Cadeia 

Pública Local que, James Soares não foi escolta para audiência, em razão 

que ele foi transferido para a Penitenciária de Água Boa e, esta por sua 

vez, teria informado que não haveria veículo disponível para o transporte 

do preso.

 .

 Em razão disso, determino:

1- Designo audiência em continuação para o dia 01 de outubro de 2018, às 

15h00, horário oficial de Cuiabá – MT.

2- Expeçam-se os mandados de intimação para as testemunhas arroladas 

pelas partes;

3- Requisite-se a presença dos policiais militares e civis arrolados pelo 

Ministério Público, para serem ouvidos como testemunhas da acusação;

4- Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público e a 

defesa técnica do acusado;

5- Intime-se do acusado, expedindo-se Carta Precatória a Comarca de 

Água Boa/MT;

6- Expeça-se ofício a Penitenciária da Comarca de Água Boa/MT, 

requisitando-se a escolta do acusado para comparecimento à solenidade.

Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte (MT), 16 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 105194 Nr: 5579-36.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raylan dos Reis Maciel, Igor Matheus Pereira 

Campos, vulgo "Zé Pequeno", Breno Felipe Pereira Campos, Denubes 

Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B, Tiago Ferreira de Morais - OAB:22588/O

 existente entre os bens utilizados pelo agente e o crimede tráfico ilícito de 

substâncias entorpecentes praticado, consoanteo art. 34 da Lei n.º 

6.368/76, o que não restou evidenciado naespécie, porquanto não foram 

declinados elementos concretos deconvicção.2. No caso, tanto o acórdão 

recorrido como a decisão de primeirograu vulneram direito líquido e certo 

da Recorrente, terceiro narelação processual, que teve seu direito de 

propriedade atacado semque fosse demonstrada a ligação entre o bem 

apreendido e o tráficode drogas.3. Recurso provido. (RMS 20.136/DF, Rel. 

Ministra LAURITA VAZ,QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe 

01/03/2010)"No caso em análise, as alegações da Polícia Judiciária e do 

Ministério Público mostram-se genéricas, não apontando qualquer 

elemento concreto para justificar a continuidade da apreensão do 

bem.Ademais, não se tem qualquer evidência de que o requerente 

estivesse de má-fé ao emprestar o bem, visto que ele não foi denunciado 

e, ao que se tem, não está sendo investigado.Se isso não bastasse, o 

Ministério Público, ao propor a ação penal, elencou várias diligências 

probatórias para demonstrar a materialidade e autoria delitivas e, dentre 

estas, não consta qualquer pedido em relação ao bem.Assim, oficie-se à 

Delegacia de Polícia Judiciária de Porto Alegre do Norte/MT, requisitando 

informações quanto à quais diligências investigativas ainda sobejam em 

relação ao bem apreendido, considerando que o inquérito policial já foi 

concluído.Abra-se vista dos autos ao Ministério Púbilco para que se 

manifeste, aprensentando pretensões concretas ligadas ao bems 

apreendido. Posteriormente, tornem os autos conclusos.Porto Alegre do 

Norte (MT), 16 de agosto de 2018. Marcos André da SilvaJuiz Substituto

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32998 Nr: 231-94.2017.811.0019

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Comarca de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Sociedade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO 

PROJETO MISSÃO VIDA, CNPJ: 04734017000123, atualmente em local 

incerto e não sabido ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CAMINHO DE LUZ, 

CNPJ: 10364660000105 e atualmente em local incerto e não sabido 

CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS, 

CNPJ: 14758846000108. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Torna Publico a relação das Entidades que tiveram seus 

cadastros aprovados, nos termos do art. 02 do Edital nº 01/2017-DF. * 

Associação Beneficente Caminho de Luz - Porto dos Gauchos MT; * 

Associação dos Amigos do Projeto Missão Vida - Porto dos Gaúchos MT; * 

Conselho da Comunidade - Porto dos Gaúchos MT;

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, Nair Rezer, digitei.

Porto dos Gaúchos, 17 de agosto de 2018

Rafael Depra Panichella Juiz(a) Substituto(a)

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26176 Nr: 923-64.2015.811.0019

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIR CAPPELLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA, Guilherme dos 

Santos Lessa, EDVALDO ANTONIO TIMOTEO ROCHA, JULIANO DA SILVA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Matheus de França 

Guerra - OAB:10082/MT, Fernando Mascarello - OAB:11726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Moreli - OAB:13052/PR

 Vistos em Correição.

Ante o retorno dos autos a este Juízo, DETERMINO a intimação das partes, 

sobre o v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, para tomar ciência e requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Transcorrido o prazo, sem manifestação, arquive-se os autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28947 Nr: 602-92.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADVDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS0, WDS, LMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS, Tobias Piva - OAB:20730-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 Vistos em Correição.

Ante a petição do exequente (ref. 98), a qual requer dilação de prazo para 

fazer cópia dos autos, INDEFIRO o pedido retro, isso porque, como sabido, 

o referente processo é virtual (via Apolo), motivo pelo qual desnecessária 

seria a realização de carga para o advogado cadastrado.

Dessa forma, intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito.

Outrossim, atente-se a secretaria sobre o cadastro do causídico da 

exequente solicitado na petição de ref. 89, bem como o cadastro do 

causídico da executada, conforme solicitado em ref. 101.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31601 Nr: 1936-64.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos em correição.

PAULINO SILVA, já qualificada nos autos, vem por meio de advogado 

constituído, propor cumprimento de sentença em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

artigo 534 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte Executada, a qual poderá impugnar a execução no prazo 

ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, ficando ciente desde já 

que, findo prazo legal, os autos retornarão automaticamente à secretaria.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Se acaso superado tal prazo, não havendo impugnação à execução ou 

rejeitadas as arguições da executada, certifique-se à imediata conclusão 

para fins e prazos previstos no parágrafo terceiro, incisos I e II do art. 535 

do NCPC e observância da RESOLUÇÃO CNJ 115/2010.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43470 Nr: 2109-20.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonilde Alberto de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por 

CLEONILDE ALBERTO DE SANTANA, em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos 

do processo em epígrafe.Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do 

CPC.Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional 

do § 3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.Não 

obstante o reconhecimento de que o benefício ora pleiteado possui 

natureza alimentar, a sua concessão em caráter antecipado precisa estar 

lastreada em robusto conjunto fático-probatório, sob pena de acarretar 

desequilíbrio econômico no sistema securitário. In casu, ao menos no 

presente momento, não vislumbrei nos autos, de maneira robusta, 

elementos que evidenciassem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, posto que a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise do direito ora 

pleiteado, mormente porque a qualidade de segurado não está 

evidenciada.Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela 

parte Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao 

menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22497 Nr: 495-19.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionísio Vieceli-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Vistos em Correição.

Defiro o pedido contido em ref. 42, sendo assim, os autos permanecerão 

suspensos por um prazo de 60 (sessenta ) dias.

Transcorrido o prazo, intime-se a Exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, confirmar se houve a imputação do pagamento realizado pelo 

contribuinte.

Ás Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35744 Nr: 1463-44.2017.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenir José de Seles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valcir José de Seles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT

 Vistos (...)a, DETERMINO a intimação da parte executada VALDENIR JOSE 

DE SELES, nos termos do art. 536, §4° c/c art. 525 e 523, todos do Código 

de Processo Civil, para realizar da obrigação de fazer, consistentes em 

consertar a porteira e três palanques da propriedade de sua genitora, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Visando à efetivação da tutela específica e 

satisfação da obrigação que compete ao executado, na forma do art. 536, 

§1º, do CPC, FIXO MULTA DIÁRIA no importa de R$ 100,00 (quinhentos 

reais), em caso de descumprimento do disposto no item anterior, limitado a 

um total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);Transcorrido o prazo 

supracitado sem o cumprimento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, impugnação, caso 

queira.Sem prejuízo disso, remeta os autos ao Cartório Distribuidor para 
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proceder com a devida retificação dos polos.Intima-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40402 Nr: 406-54.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz José Constant

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando atentamente os autos, verifica-se que a Inicial, veio ausente 

do documento que comprova o indeferimento da prorrogação do benefício 

de auxílio doença.

Desta forma, intime-se a requerente, via DJE, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar o referido documento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26516 Nr: 1068-23.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Apareida Baraldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:MT 15312, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8435/MT

 Vistos em Correição.

Defiro o pedido contido em ref. 125, sendo assim, os autos permanecerão 

suspensos por um prazo de 60 (sessenta) dias.

Transcorrido o prazo, intime-se a Exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, promover as diligencias que a competem.

Ás Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28069 Nr: 298-93.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Cristina Outramario Peixoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Pinheiro dos 

Santos - OAB:7718-B/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Considerando o regular julgamento e processamento dos recursos 

interpostos, bem como o retorno dos autos, DETERMINO que INTIME-SE a 

requerente para se manifestar/requerer o que entender de direito, prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38295 Nr: 2683-77.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Boesing Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218-B/MT

 Vistos.

À vista das justificações apresentadas pelo causídico constituído pelo 

acusado - 40, REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

para o dia 25 de setembro de 2018, às 13h30min.

Proceda com as devidas intimações e notificações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25414 Nr: 669-91.2015.811.0019

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides Bobbo, Carlos Bobbo Neto, Marilene Aparecida 

Custódio Bobbo, Marly Bobbo Rodrigues Pereira, Elio Rodrigues Pereira, 

Nilson Bobbo, Suelena Ribeiro da Costa Bobbo, Bruno Cesar de Souza 

Bobbo, Jessica Mayara Ferreira de Souza Bobbo, Miguel Angelo Ferrareto 

Bobbo, Lucineia Edmara de Oliveira Bobbo, Giselle Taiz Bobbo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Dorvalina Vezzani Bobbo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Regina Nery do Prado - 

OAB:64.417/PR, Marcius Valérius Gomes Delal ibera - 

OAB:28.328/PR, Nilton Flávio Ribeiro - OAB:3.080-A/MT, Thiago 

Augusto Franco - OAB:50.044/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.Inicialmente, DECLARO A 

PRECLUSÃO TEMPORAL da manifestação da Fazenda Pública Estadual, 

uma vez que regularmente intimada por três vezes (AR e Carta 

Precatória), sendo a última com carga eletrônica dos autos, deixou de 

emitir seu respectivo parecer.Ademais, INTIME-SE os herdeiros 

necessários MIGUEL ANGELO FERRARETO BOBBO e GISELLE TAIZ 

BOBBO para se manifestarem impreterivelmente no prazo de 15 (quinze) 

dias acerca das primeiras declarações, do plano de partilha apresentado, 

inclusive do pedido de venda judicial dos bens a inventariar, advetindo-os 

de que o silêncio importará em anuência tácita.Decorrido o prazo supra, 

voltem os autos conclusos para deliberação.Intime-se.Cumpra-se 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38379 Nr: 2736-58.2017.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliseu José Schaffer, Evandro Renato Dutra Elegda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Francisco Cristofoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dirceu Peres Farias Junior - 

OAB:17765A, Ronaldo Cesário da Silva - OAB:6781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Camargo 

Penteado Neto - OAB:14284/MT, Dirceu Peres Farias Junior - 

OAB:17765A, Ronaldo Cesário da Silva - OAB:6781/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Considerando o noticiado na petição retro, DETERMINO A SUSPENSÃO 

DOS AUTOS, bem com a INTIMAÇÃO PESSOAL da respectiva parte, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda com a devida regularização da 

representação judicial, conforme disciplina o art. 76 do Código de 

Processo Civil – CPC (Lei n. 13.105/2015), advertindo-a dos efeitos 

previstos no §1° primeiro da aludida norma.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43582 Nr: 2190-66.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Augusto Sutile

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de Ação Previdenciária, pleiteando a concessão do benefício de 

Pensão Por Morte, ajuizada por CLEONICE AUGUSTO SUTILE em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 
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nos termos do artigo 98 e seguinte do CPC.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

À primeira vista, no que tange à tutela antecipada ora pleiteada, 

necessário se faz considerar que a sua concessão em caráter 

antecipado precisa estar lastreada em robusto conjunto probatório, sob 

pena de acarretar indevido desequilíbrio econômico no sistema securitário.

In casu, ao menos no presente momento, não restou demonstrado de 

maneira robusta os requisitos supracitados, posto que a prova documental 

colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a 

análise do direito ora pleiteado.

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio rebus sic 

standibus.

CITE-SE o Requerido para que integre a lide e conteste a ação no prazo 

legal, ficando ciente desde já que, ultrapassado o prazo sem qualquer 

manifestação, os autos retornarão à secretaria automaticamente.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se a parte autora para 

apresentação de impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34416 Nr: 896-13.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCLAdAdVdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

À vista das razões apresentadas pelo exequente, DEFIRO o pedido de 

disponibilização do extrato integral do RENAJUD – ref. 80 para as devidas 

verificações/constatações, e consequentemente, deixo de oficiar o 

DETRAN, posto que todas as informações necessárias e correlatas dos 

veículos constarão do referido documento.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43261 Nr: 1990-59.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Prado Ruiz, Espolio de Lidia Maria Ferro 

Prado Ruiz, representado por Carlos Eduardo Prado Ruiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Gildo, Odalia de Oliveira Ferreira Gildo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

À vista dos autos, quanto ao pedido de parcelamento, resta evidente a 

sua possibilidade, notadamente porque tal benefício encontra esteio legal 

no art. 98, §6º do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), em leitura 

harmonizada com art. 468, §6° e seguintes da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC - Foro Judicial 

(Provimento n. 41/2016-CGJ).

Ante o exposto, DEFIRO o parcelamento do recolhimento das custas 

remanescentes em 5 (cinco) parcelas mensais e sucessivas, conforme 

requerido pelo autor, cujo início deve-se dar a partir do mês de 

setembro/2018, até o dia 30 (trinta) de cada mês, sob pena de revogação 

do benefício.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9378 Nr: 533-41.2008.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Benedito Face Varaldo, representado p/ 

Maria Elizabeth Varaldo Prette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Alcântara da Rosa, Alecir Zeni da 

Rosa, Elton Luiz Gobbi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acir Murad Sobrinho - 

OAB:6838/MS, Bruno Medina de Souza - OAB:10.951/MS, Gilmar 

Pires de Faria Júnior - OAB:13578/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 Processo n.º 533-41.2008.811.0019

Código n.º 9378

Vara Única

Vistos em correição.

Expeça-se missiva precatória para fins de citação, nos termos em que 

fora requerido em petitório de fls. 168.

Entrementes, proceda-se à busca de endereços via BACENJUD, 

Expedindo-se carta de citação nos endereços obtidos.

 Da mesma forma, expeça-se ofício ao Registro de Imóveis do local dos 

imóveis desta ação para apresentarem cópia da matrícula atualizada dos 

imóveis envolvidos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 03 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11850 Nr: 795-20.2010.811.0019

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Benedito Face Varaldo, representado p/ 

Maria Elizabeth Varaldo Prette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Luiz Gobbi, Armando Alcântara da Rosa, 

Donizete Galdino da Silva, Nilzete Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acir Murad Sobrinho - 

OAB:6838/MS, Gilmar Pires de Faria Júnior - OAB:13578/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, José Antunes de Jesus - OAB:13881/MT, Lindamir 

Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 Assim, não se vislumbra a omissão ventilada pela parte sucumbente, uma 

vez que não houve incoerência lógica entre a fundamentação da sentença 

e sua conclusão, tendo o juiz sentenciante entendido pela prescrição e 

julgado extinto o feito com resolução de mérito. Ademais, pretende a parte 

recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. Consigno, portanto, que o que 

pretende o embargante é a rediscussão de mérito, ou seja, a rediscussão 

de entendimentos, a qual não encontra palco em sede de embargos 

declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão que segue 

abaixo ementada:PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o 

embargante visa à reforma do julgado que afastou a isenção do 

recolhimento de custas para as entidades de fiscalização profissional. 4. 

Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 

1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 30/09/2013, destaque acrescido)Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual ,  impedindo a executor iedade do comando 

judicial.3.Dispositivo“Ex positis”, NÃO CONHEÇO dos presentes 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, por não visualizar qualquer 

omissão na sentença.Intime-se. Cumpra-se.Às providências. Porto dos 

Gaúchos/MT, 3 de julho de 2018.Rafael Depra PanichellaJuiz Substituto em 

Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43303 Nr: 2005-28.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I L Gomes Serviços ME, Ivo Leôncio Gomes, 

Sirlei Sarmento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a INTIMAÇÃO do Exequente, na pessoa do advogado, para 

depósito da diligência da Oficiala de Justiça, para Citação dos executados 

no distrito de Novo Paraná, no importe de R$ 163,50 (cento e sessenta e 

tres reais e cinquenta centavos)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28106 Nr: 330-98.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Caubelli, Sebastião Caubelli 

Martins, Rosalvo Cunha Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110, Willy Alberto Heitmann Neto - 

OAB:20763, WILLY ALBERTO HEITMANN NETO - OAB:20763/O

 Desta feita, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa técnica dos 

acusados à ref. 64, de modo que MANTENHO OS ATOS DE INSTRUÇÃO 

PROBATÓRIA CRIMINAL para o regular processamento, com fulcro no 

artigo 400 c/c art. 222, ambos do Código de Processo Penal.Cientifique-se 

o Ministério Público e a Defesa técnica.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27942 Nr: 243-45.2016.811.0019

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Ferreira de Lima representada por Jocélia 

Monteiro de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noel Ferreira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE TAGLIAMENTO 

PINAS - OAB:19070/O, Rayra Maiara Noreno de Abreu - 

OAB:OAB/MT- 24.912

 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 constante na exordial, forte nos fundamentos de 

fato e de direito constantes da decisão.Outrossim, revogo a tutela de 

urgência outrora deferida.Deixo de condenar a parte autora em custas, 

por ser beneficiaria da justiça gratuita.Cientifique-se o Ministério 

Público.Uma vez preclusa a fase recursal, não havendo requerimentos 

pendentes de deliberação, certifique-se o transito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28072 Nr: 301-48.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Aparecida Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Ante o retorno dos autos a este Juízo, DETERMINO a intimação das partes, 

sobre o v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, para tomar ciência e requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Transcorrido o prazo, sem manifestação, arquive-se os autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26440 Nr: 1029-26.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Admilson Nunes de Almeida, Sônia Maria 

Nunes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de petitório em que a parte Exequente pugna pela penhora de 

bens da parte executada, passíveis de restrição judicial via BACENJUD e 

RENAJUD.

Incialmente, tendo em vista a ordem preferencial para a realização de 

penhora que estatui o artigo 835 do novo CPC, imperiosa a observação da 

referida ordem.

Posto isto, DEFIRO a penhora online, via BACENJUD, até o limite da dívida, 

conforme memória atualizada de ref. 113, e nesta oportunidade, anexo a 

esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Consigne-se, ainda, que 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, o executado deverá ser 

intimado 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 831 

e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, ou sendo 

estes em valores insuficientes para o cumprimento integral da execução, 

desde já DEFIRO o pedido de consulta através do sistema RENAJUD, 

realizando-se constrição em eventuais veículos existentes em nome do 

executado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22757 Nr: 646-82.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim José do Nascimento, D E Donat 

Terraplanagem - ME, representada por Daiane Eude Donat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de petitório em que a parte Exequente pugna pela penhora de 

bens da parte executada, passíveis de restrição judicial via BACENJUD e 

RENAJUD.

Incialmente, tendo em vista a ordem preferencial para a realização de 
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penhora que estatui o artigo 835 do novo CPC, imperiosa a observação da 

referida ordem.

Posto isto, DEFIRO a penhora online, via BACENJUD, até o limite da dívida, 

conforme memória atualizada de ref. 132, e nesta oportunidade, anexo a 

esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Consigne-se, ainda, que 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, o executado deverá ser 

intimado 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 831 

e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, ou sendo 

estes em valores insuficientes para o cumprimento integral da execução, 

desde já DEFIRO o pedido de consulta através do sistema RENAJUD, 

realizando-se constrição em eventuais veículos existentes em nome do 

executado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23983 Nr: 112-07.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro de Castro, Adriano Hubner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro a PENHORA ONLINE e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados.

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, o executado deverá ser 

intimado 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 CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

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.

Proceda-se à atualização do cálculo, devendo constar eventuais custas 

processuais faltantes.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 33777 Nr: 605-13.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Aparecido Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT

 Certifico a INTIMAÇÃO da Drª. Amanda Albertini Colet, defensora do 

recuperando, acerca da redesignação da audiência para o dia 19 de 

setembro de 2018, às 16h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32026 Nr: 2154-92.2016.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Reneu Rambo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Jacob Pfannemuller, Sandra Cristina 

Mira, Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente na pessoa de sua advogada para manifestar-se no 

prazo legal acerca do ofício oriundo da comarca de Joinville juntado na ref. 

84.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42804 Nr: 1723-87.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEEDCORP PRODUÇAO E COMERCIALIZAÇAO DE 

SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.R.F. COMERCIAL AGRICOLA LTDA- EPP, 

DALTON ROBERTO CAGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Noeli Ivani Alberti - 

OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Frange Júnior - 

OAB:6.218/MT

 Intimo o advogado para se manifestar acerca da certidão de ref.43.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-67.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CARLOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO OAB - MT0003080S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. A parte promovente ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais e alegou 

cobrança indevida. A título de tutela provisória de urgência, requereu a 

imediata exclusão do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, tendo como 

base o que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 

9.099/95) e considerando que a prova da existência do crédito somente 

pode ser feita pela empresa promovida, entendo que este fator é 

suficiente para evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, nesta fase 

processual, não há elementos documentais disponíveis à parte 

promovente que poderiam contribuir com suas alegações, até porque se 

trata de prova de fato negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste 

momento, presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o 

restritivo de crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte promovente fica 

impedida de realizar transações comerciais à prazo e de obter 

empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Diante do exposto, 

defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar que a parte 

promovida, no prazo de 72 horas, proceda a exclusão do restritivo de 

crédito do nome do promovente, sob pena de multa diária de R$100,00 

(cem reais), limitada à R$5.000,00 (cinco mil reais). Com fulcro no artigo 

6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte promovida o encargo da prova quanto à existência da 

relação jurídica. INDEFIRO o pedido de dispensa de audiência de 
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conciliação uma vez que tal ato processual é inerente a sistemática os 

Juizados Especiais Cíveis, assim, proceda à remessa dos autos ao (a) 

Conciliador (a) deste Juízo, para a designação da devida audiência de 

conciliação conforme sua pauta, caso ainda não esteja designada. 

Proceda-se a citação e intimação da reclamada, com observância aos 

artigos 334 e 344 do Código de Processo Civil c/c artigo 18 e 20 da Lei nº. 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Intime-se. Às providências. 

Porto dos Gaúchos/MT, 13 de agosto de 2018. Rafael Depra Panichella 

Juiz Substituto, em Cumulação

Comarca de São Félix do Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 20/2018–DFA Dra. Janaína Cristina de Almeida, MMª Juíza 

Substituta e Diretora do Foro desta Comarca de São Félix do Araguaia-MT, 

no uso de suas atribuições legais e Etc.R E S O L V E:CONCEDER ao 

servidor DEYNER CLÁUDIO BARCELOS, Distribuidor Judicial, matrícula 

26076, desta Comarca de São Félix do Araguaia/MT, 3 (três) meses de 

licença prêmio, referente ao quinquênio 15.07.2013 a 15.07.2018, nos 

termos do art. 109, Caput, da Lei Complementar 04/1990, condicionado seu 

usufruto à conveniência do serviço público.Publique-se, Comunique-se e 

Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça.São Félix do Araguaia, 14 de agosto de 

2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza Substituta e Diretora do Foro

 

PORTARIA Nº 21/2018–DFA Dra. Janaína Cristina de Almeida, MMª Juíza 

Substituta e Diretora do Foro desta Comarca de São Félix do Araguaia-MT, 

no uso de suas atribuições legais e Etc.R E S O L V E:CONCEDER ao 

servidor EMIVAL PEREIRA MILHOMEM, Oficial de Justiça, matrícula 3212, 

desta Comarca de São Félix do Araguaia/MT, 3 (três) meses de licença 

prêmio, referente ao quinquênio 29.07.2013 a 29.07.2018, nos termos do 

art. 109, Caput, da Lei Complementar 04/1990, condicionado seu usufruto 

à conveniência do serviço público.Publique-se, Comunique-se e 

Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça.São Félix do Araguaia, 14 de agosto de 

2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza Substituta e Diretora do Foro

 

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43504 Nr: 572-97.2015.811.0017

 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): Adriana de Oliveira, Adriana Soares de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antônio de Almeida 

Ribeiro - OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração e DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO para modificar a sentença objurgada e 

DETERMINAR o regular andamento da ação de execução.Deste modo, ante 

o lapso temporal, intime-se o embargante para que requeira o que 

entender de direito, trazendo aos autos o valor da dívida atualizada, se 

entender ser o caso.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42152 Nr: 2461-23.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Rodrigues Lacerda, Gumercindo 

Ferreira da Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de abrir vistas à parte autora para 

manifestar-se sobre as certidões de fls. 59 e 61, no prazo de 05 (cinco).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34552 Nr: 595-48.2012.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Antonio Alves de Carvalho, Maria Geralda de 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatan César de Oliveira, Aldair José 

Hartkopf, Sheldney Pinheiro Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20141 Nr: 1039-52.2010.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Souza Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 Dessa forma, DETERMINO a inclusão dos herdeiros do “de cujus” (João 

Abreu Luz) no pólo passivo desta Ação Civil Pública de Improbidade 

Administrativa, sendo eles: Aramytham Abreu Luz, Aramyz Abreu Quedi, 

Bruna Abreu Quedi, João Abreu Quedi e Zulmara Abreu Quedi, conforme 

qualificação em anexo, retirada dos autos do processo de inventário do 

espólio do requerido (cód. 134882).Encaminhem-se os autos ao 

Distribuidor para as alterações que se fizerem necessárias.Após, 

intimem-se os requeridos sucessores do “de cujus” pessoalmente para 

ciência da presente decisão, bem como para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, requeiram o que entenderem de direito.Após, tornem-me os autos 

conclusos para prolação da sentença.Intimem-se.Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145444 Nr: 2166-44.2018.811.0017

 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: Nadir Manoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo 

autor.Por outro lado, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário.Desta forma, DEFIRO a 

gratuidade da justiça ora pleiteada.Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, visto que, além de se tratar de recurso público o 

qual, em regra, não admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do Novo 

CPC), é notório o fato de que os Procuradores do Requerido NUNCA 

comparecem a esta Comarca para participarem das audiências de 

instrução. Desta feita, fácil perceber o quanto seria inútil a designação da 

audiência de conciliação/mediação, eis que já se pode antever que ela não 
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se realizará por conta da ausência dos Patronos do Requerido. Portanto, 

CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz menção o 

art. 344 do Código de Processo Civil.Apresentada a Defesa, INTIME-SE a 

parte autora, para que, caso queira, apresente impugnação, no prazo de 

15 (quinze) dias.Caso contrário, certifique e devolvam os autos conclusos 

para deliberações.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45144 Nr: 1526-46.2015.811.0017

 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): Zulmira Coelho Maranhão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelâine Feijó Macedo - 

OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Dias Maranhão - 

OAB:19.871 PA, WASHINGTON RENATO RODRIGUES AGUIAR BELEM - 

OAB:23558/O

 Vistos, etc.

 Inicialmente, cumpre ressaltar que, não obstante a revogação do mandato 

pela autora, os honorários sucumbenciais são devidos a Dra. Aparecida 

Voine de Souza Neri (OAB/MT 8.740-A), pois foi a procuradora que 

defendeu os interesses da parte durante toda a fase de conhecimento e, 

inclusive, até a sentença dos embargos à execução.

 Pois bem. A parte exequente manifestou-se nos autos RENUNCIANDO 

aos valores excedentes a 60 salários mínimos, referentes ao valor 

principal, para fins de pagamento mediante Requisição de Pequeno Valor 

(fl. 38).

Considerando a renúncia ao valor excedente a 60 salários mínimos, 

determino a expedição das RPV’s, separadamente, referentes ao valor 

principal devido a parte exequente (parcelas vencidas) e ao valor 

destinado a advogada, Dra. Aparecida Voine de Souza Neri (OAB/MT 

8.740-A), a título de honorários sucumbenciais.

 Advirto que na expedição deverá ser observado o cálculo do contador 

judicial (fls. 21/21v), homologado na r. sentença (fls. 26/29), respeitado o 

teto de 60 salários mínimos, quanto ao valor principal (parcelas 

atrasadas).

 Após, comprovado o depósito, expeçam-se os respectivos alvarás, 

voltando-me os autos conclusos para extinção.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 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:

 CONDENO o Requerido Instituto Nacional do Seguro Social a conceder o 

benefício de aposentadoria rural por idade a autora, no valor de 01 (um) 

salário mínimo vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a contar da 

data da distribuição da ação, consoante o disposto no RE n.º 631.240/MG, 

que estabelece que, nesta hipótese, deverá ser considerada como data 

de entrada do requerimento administrativo a data do início da ação, para 

todos os efeitos legais. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de DETERMINAR ao INSS que implante o benefício ora 

concedido, IMEDIATAMENTE, independentemente do trânsito em julgado, 

juntando nos autos comprovante do cumprimento de referido 

comando.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-

 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:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por invalidez a autora ROSIENE PEREIRA NOLETO, em consequência, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Para isso: CONDENO o requerido Instituto 

Nacional do Seguro Social a conceder o benefício de aposentadoria rural 

por invalidez a autora, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, a contar da data da propositura da ação 

(20/04/2010). Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias 

razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de DETERMINAR ao INSS que implante o benefício ora 

concedido, IMEDIATAMENTE, independentemente do trânsito em julgado, 

juntando nos autos comprovante do cumprimento de referido comando. 

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. 

Intimem-se. Transitado em julgado, em nada sendo requerido, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41707 Nr: 2134-78.2014.811.0017

 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: Osmar Pereira dos Santos, Jovita Pereira Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernestina Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa com o fim de INTIMAR a parte 

autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o 

requerimento da Fazenda Estadual encartado à fl. 78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17705 Nr: 577-32.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabrício Marques e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:6113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção à decisão de fl. 152, IMPULSIONO o feito à matério para 

imprensa com o fim de INTIMAR a parte autora para manifestar-se, no 

prazo de 5 (cinco) dias, acerca do cálculo encartado à fl. 159-160.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13174 Nr: 1578-57.2006.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joyce Soares Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção à decisão de fl. 202, IMPULSIONO o feito à matério para 

imprensa com o fim de INTIMAR a parte autora para manifestar-se, no 

prazo de 5 (cinco) dias, acerca do cálculo encartado à fl. 226.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138558 Nr: 1577-86.2017.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Monteiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção à decisão de fl. 30, IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR 

a parte autora para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do 

cálculo encartado à fl. 34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35601 Nr: 1705-82.2012.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurício Fernando Fulgêncio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A, Fundação Universidade do 

Estado de Mato Grosso - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR a parte autora para Impugnar a 

Contestação de fls. 100-185, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16171 Nr: 454-68.2008.811.0017

 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: Tereza Luz Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovida por TEREZA LUZ 

AGUIAR, devidamente qualificada, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, igualmente qualificado.

 Houve a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV (fls. 121/124) 

e do respectivo Alvará de liberação do valor (fl. 133).

 É o sucinto relatório.

 Fundamento e Decido.

A parte devedora efetuou o pagamento do débito, e a parte autora efetuou 

a retirada do alvará correspondente em 19/06/2018, conforme 

manifestação da causídica aposta à fl. 134.

Em contínuo, a parte autora declarou o recebimento da parte que lhe cabia, 

e que não restava mais nada a receber (fl. 134).

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita à 

obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente demanda, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145191 Nr: 3557-68.2017.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Stefania Santos Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Marinho Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:21035/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glória Ribeiro Dias São José 

- OAB:20220/O

 Em atenção à decisão de fl. 32, IMPULSIONO o feito à matéria para 

imprensa com o fim de INTIMAR à parte Embargante para se manifestar 

sobre os cálculos apresentados pelo Embargado, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43494 Nr: 566-90.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ireny Gonçalves Ramos, Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a decisão judicial retro, proceder-se-á a retirada dos 

autos do Arquivo exclusivamente para extração de cópias, abrindo-se 

vistas ao Requerente pelo prazo de 05 (cinco) dias para realização do ato. 

Após, retornar-se-á os autos ao Arquivo, tudo em consonância com as 

normas da CNGC/MT. Desse modo, IMPULSIONO o feito à matéria para 

imprensa com o fim de INTIMAR o D. Advogado DANIELA CAETANO DE 

BRITO, OAB/MT n° 9880, para vistas dos autos, conforme consignado 

acima.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132931 Nr: 70-27.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonair Siqueira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296

 Vistos, etc.

Cumprindo orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, com relação à 11ª Etapa 

da Justiça pela Paz em casa, a ocorrer de 20 a 24 de agosto do presente 

ano, período que deverá se destinar a realização de audiências referentes 

à violência doméstica e familiar, REDESIGNO a presente oralidade para o 

dia 24 de agosto de 2018, às 16h10min. (Horário Oficial do Estado de Mato 

Grosso), devendo o Sr. Gestor expedir as intimações que se fizerem 

necessárias, em caráter de urgência, ante a proximidade da audiência de 

Instrução.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

 Intimem-se.

Às providências.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 132931 Nr: 70-27.2016.811.0017
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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): Jonair Siqueira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296

 “Vistos. Inicialmente, REVOGO A NOMEAÇÃO do D. Advogado de fls. 53. 

No mais, DETERMINO ao Senhor Gestor que retifique o nome da 

testemunha Raynara Villas Boas Costa no sistema para Raynara Vitória 

dos reis Santos, uma vez que é este o nome que consta no rol de 

testemunha apresentado pelo Paquet às fls. 06. Por fim, haja vista as 

ausências registradas, redesigno a presente oralidade para o dia 11 de 

dezembro de 2017 às 15h30min (horário oficial do Estado), DEVENDO O 

Senhor Gestor expedir as devidas intimações. Saem as partes 

pessoalmente intimadas, inclusive nos termos da Sumula 273 do STJ. 

Ciência ao MPE e DPE. Cumpra-se. Às providências.”

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61979 Nr: 1482-07.2017.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estelita de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Augusto Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS: 1482-07.2017.811.0098

CÓDIGO: 61979

Considerando que a pesquisa realizada restou parcialmente frutífera 

quanto a valores em conta e/ou aplicações financeiras de titularidade do 

CNPJ/CPF informado (doc. Anexo), sendo localizado valor 

irrisório/insuficiente, intime-se o Exequente, para que no prazo de 

15(quinze) dias, manifeste-se sobre o que entender de direito, em especial 

acerca do prosseguimento do feito mediante a indicação de bens 

passíveis de constrição judicial, sob pena de arquivamento/extinção do 

feito, conforme interpretação extensiva do art. 485, inciso III, do CPC.

Igualmente, notifique-se a parte requerida/executada, dando-lhe ciência 

quanto ao valor bloqueado/penhorado, para manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Tendo em vista a ausência de Defensoria Pública nesta Comarca, bem 

como o requerimento da parte requerida, NOMEIO a douta causídica Dra. 

FRANCIS RAIANE KISCHNER, OABMT 20.615-B, com endereço na Rua 

Miguel Felipe dos Santos, s/n, Parque das Américas, Porto Esperidião MT, 

para patrocinar os interesses da Requerida nestes autos, cujos 

honorários serão fixados conforme referência na tabela XI da Ordem dos 

Advogados do Brasil.

Notifique-se a ilustre causídica da presente nomeação e para se 

manifestar nos autos no prazo de 15(quinze) dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 16 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 29675 Nr: 728-12.2010.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilda de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 728-12.2010.811.0098

Código: 29675

Vistos.

O Requerente às 139/140 alega a impossibilidade de juntada do 

requerimento e ou indeferimento administrativo, haja vista que o benefício 

encontra-se implantado por força da tutela provisória deferida nos autos, 

razão pela qual o sistema do Requerido (INSS) não acolhe o agendamento.

Portanto, considerando a certidão e ciência às fls. 144/144v, 

respectivamente, certifique-se o decurso do prazo e proceda-se com 

nova intimação da Requerida autarquia quanto ao prosseguimento do feito 

e, querendo, apresentar contestação de mérito no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de revelia e seus efeitos (art. 344 e 345 do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26205 Nr: 577-51.2007.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira dos Santos Barrosi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Viegas de 

Oliveira - OAB:1378955

 Autos: 577-51.2007.811.0098

Código: 26205

Vistos.

Tendo em vista a ciência/concordância do Requerido às fls. 135v, quanto 

aos cálculos elaborados pelo Contador Judicial às fls. 131/132, 

notifique-se o Autor para, querendo, manifestar-se sobre o referido 

cálculo no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54001 Nr: 517-34.2014.811.0098

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJSdM, JMdMN, BSdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 517-34.2014.811.0098

Código: 54001

Vistos.

Notifique-se o Autor/Exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias, informando quanto ao adimplemento da obrigação, bem 

como requerer o que entender de direito, sob pena de extinção (art. 485 

CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 10 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25757 Nr: 118-49.2007.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ronaldo Rodrigues da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A, Empresa Brasileira de 

Telecomunicações S/A - Embratel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 
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OAB:13241-A, Rosimeri Mitsue Okazaki Takezara - OAB:MT/7276-B, 

Thiago Milani - OAB:11984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:MT-13.431-A, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:, Ussiel 

Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

 Autos: 2007/269

Código: 25757

Vistos.

Tendo em vista a decisão de fl. 388 determinando à Requerida OI S/A 

(Brasil Telecom S/A) a ratificação das razões da apelação devido ao 

acolhimento dos Embargos de Declaração, bem como a certidão de fl. 390, 

notifique-se o Autor para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

o que entender de direito, tendo em vista que a última remonta ao ano de 

2014.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 10 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52696 Nr: 788-77.2013.811.0098

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 788-77.2013.811.0098

Código: 52696

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 80, quanto à atualização dos valores e ofício à Caixa 

Econômica Federal, para tanto determino:

a) A remessa dos autos ao i. Contador Judicial, para atualização dos 

cálculos, conforme requerido e indicado na referida fl. 80, no prazo de 15 

(quinze) dias;

b) A expedição de oficio à Caixa Econômica Federal requisitando 

informações quanto eventual saldo de FGTS em nome do Executado 

NILSON MARTINS DE BRITO, CPF 897.755.621-04, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incorrer em crime de desobediência, imputável à seus 

diretores;

Após, concluso para análise dos demais pedidos de fl. 80.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião-MT, 10 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58099 Nr: 575-66.2016.811.0098

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, CG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 Autos: 575-66.2016.811.0098

Código: 58099

Vistos.

Trata-se de ação de regularização de guarda, alimentos e visita, ajuizada 

por CLAUDIA GOMES, em face de ANANIAS GOMES DA SILVA, todos 

qualificados nos autos.

Na audiência de conciliação realizada (fl. 36) com posterior complemento 

de fl. 42, houve a autocomposição entre as partes, vindo os autos 

conclusos para a devida homologação.

Consta do referido termo de audiência, o acordo nos seguintes termos:

As Partes concordam quanto aos alimentos fixando-o no equivalente a 

22% (vinte dois por cento) do salário mínimo a ser pago todo dia 10 (dez) 

mediante depósito em conta bancaria a ser indicada ao Requerido, sendo 

que a visita fica de forma livre e a guarda definitiva em favor da 

Requerente/avó.

 O Ministério Público pugnou pela homologação do acordo (fl. 43).

É o relatório.

Decido.

Primeiramente, tendo em vista a nomeação de fl. 39, ARBITRO em favor do 

ilustre defensor Dr. ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA, OAB/MT 

22102, a título de honorários, o equivalente a 04 (quatro) URH com base 

na tabela XI de honorários da OAB/MT

Expeçam-se os respectivos alvarás em favor do nobre causídico.

Pois bem, as avenças estão devidamente regulares, motivo pelo qual não 

se verifica empecilho à homologação do acordo entabulado, conforme 

cota do Ministério Público à fl. 43.

Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação acordada 

entre as partes para que produza seus efeitos jurídicos e legais, em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com 

fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas, tendo em vista a gratuidade deferida.

 Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 10 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58627 Nr: 918-62.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFI, EDMJFI, ACF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 918-62.2016.811.0098

Código: 58627

Vistos.

Tendo em vista a cota do Ministério Público às fls. 69-71, notifique-se a 

parte autora, através de seu advogado para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto ao que entender de direito, bem como, juntar aos 

autos a documentação para correta identificação dos bens descritos na 

inicial e objeto do acordo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 10 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30340 Nr: 1393-28.2010.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gregória Pachuri Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1393-28.010.811.0098

Código: 30340

Vistos.

Considerando a petição de fl. 124 em 18/10/2017, notifique-se o 

Requerente para juntada do indeferimento/requerimento administrativo 

junto ao INSS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 740 de 785



 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50452 Nr: 742-63.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Francisco da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 742-63.2010.811.0011

Código: 50452

Vistos.

Considerando as alegações do Requerente às fls. 122-125, notifique-se o 

Requerido (INSS) para manifestar-se a respeito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63176 Nr: 602-78.2018.811.0098

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORDENHADEIRAS SULINOX LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticinios Mutum Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS DA SILVA MELO - 

OAB:87017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 602-78.2018.811.0098

Código: 63176

Vistos.

Tendo em vista a juntada das inclusas guias de recolhimento das custas 

(fls. 25-28), defiro o pedido quanto à guia 80154, determinando sua 

reimpressão para possibilitar o seu devido recolhimento e juntada no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Após a juntada da referida guia devidamente paga, determino o 

prosseguimento do feito, independente de nova conclusão, nos seguintes 

termos:

Cumprida a determinação acima, CITE-SE o requerido para que proceda ao 

pagamento do montante pecuniário descrito na petição inicial, dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 701 do CPC, fazendo 

consignar, outrossim, que caso cumpra a determinação entalhada no bojo 

do expediente, ficará isento do pagamento das custas judiciais e pagará 

honorários de advogado no importe de somente 5% do valor atribuído à 

causa (art. 701, caput, e § 1º do CPC).

Conste-se, ainda, do mandado que, nesse prazo, o réu poderá oferecer 

embargos nos próprios autos, independentemente de garantia do juízo 

(art. 702 do CPC) e que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo e prosseguindo-se na forma prevista no Título II do Livro I da 

Parte Especial do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 10 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53478 Nr: 63-54.2014.811.0098

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLTR, RTR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192, Ministério Público Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIMAR RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:15531/O

 Autos: 63-54.2014.811.0098

Código: 53478

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Flaviano Alves da 

Silva requerendo seja sanada omissão quanto aos honorários 

advocatícios do causídico nomeado para patrocinar os interesses do 

Requerido.

Afirma que a sentença de fls. 111/111v, não abordou os honorários 

advocatícios, tendo em vista a nomeação de fl. 29, ante a ausência de 

Defensoria Pública nesta Comarca.

Requer seja sanada a omissão para que seja fixado o valor dos 

honorários advocatícios a serem pagos pela Fazenda Pública Estadual.

Decido.

Dispõe o artigo 1.022 Código de Processo Civil que cabem Embargos de 

Declaração quando houver na sentença obscuridade ou contradição e 

quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz.

Vislumbro na sentença proferida omissão quanto à fixação dos honorários 

advocatícios, sendo cabíveis, desta forma, os presentes Embargos de 

Declaração.

Posto isso, conheço dos presentes Embargos de Declaração, julgando-o 

PROCEDENTE para sanar a omissão verificada na sentença proferida às 

fls. 111/111v, devendo constar o seguinte complemento:

“Tendo em vista a nomeação de fl. 29, arbitro os honorários advocatícios 

no equivalente a 05 (cinco) URH, com referência à tabela XI da OAB/MT, 

em favor do douto advogado Dr. Edmar Rodrigues da Silva – OAB/MT 

15531, expedindo-se a respectiva certidão de crédito em favor do 

causídico.”

Considerando que os Embargos de Declaração interrompem o prazo para 

a interposição de recurso (artigo 1.026, CPC), intime-se as partes para 

que tenham ciência da presente decisão.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 10 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64071 Nr: 1140-59.2018.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DECdM, FCdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS: 1140-59.2018.811.0098

CÓDIGO: 64071

Vistos,

 Trata-se de Cumprimento de Sentença de alimentos, ajuizada por DAVI 

EMANUEL CARVALHO DE MIRANDA, menor impúbere, representado por 

sua genitora Sra. FRANCIELI CHAVES DE CARVALHO, em face de 

JACKSON DA SILVA MIRANDA, todos qualificados nos autos.

A Requerente, em apertada síntese, alega o não cumprimento da 

prestação dos alimentos acordado, fixados em termo de audiência de 

conciliação devidamente homologado por sentença nos autos 58111, que 

tramitou neste juízo, conforme fls. 20, referente aos meses de maio, junho 

e julho de 2018.

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifica-se preenchido os requisitos legais, logo, recebo a 

inicial.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma dos artigos 98 e 99 do 

CPC c/c a Lei nº 1.060/50, pois a Lei de Assistência Judiciária exige 

apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes indícios em sentido contrário.

Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita a parte 
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autora a fim de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no 

art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao 

Poder Judiciário.

 Intime-se a parte requerida/executada pessoalmente no endereço 

informado nos autos para pagar o débito em 03 (três) dias, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, advertindo-o que somente a 

comprovação que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o 

inadimplemento, sob pena de ser decretada sua prisão pelo prazo de até 

90 dias, nos termos do art. 528, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 15 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64066 Nr: 1136-22.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano José Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido da Tutela de urgência, para tanto, determino que o 

Instituto Nacional do Seguro Social conceda/restabeleça o benefício de 

Auxílio Doença à parte autora, desde a data do indeferimento 

administrativo, ou seja, 23/02/2017, sob pena de multa diária a ser fixada 

em caso de descumprimento.Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do 

Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o 

benefício previdenciário contido nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo ser encaminhado, para tanto, juntamente com os documentos 

pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, sob pena de 

incidência de multa diária, oportunamente aplicada. Deixo de designar 

audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o 

ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o 

desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, 

CPC.CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 

246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do CPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do CPC. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Da perícia 

médicaDefiro o pedido para determinar a realização de perícia médica, haja 

vista ser indispensável para deslinde final da presente demanda.Para a 

realização da perícia requerida, desde já, nomeio como perito-médico, 

independentemente de compromisso, o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM/MT 

nº. 5329, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 – CPA I, Cuiabá/MT, CEP: 

78.055-100, Fone: (65) 3641-7100 – (65) 99635-6009, para responder os 

quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no 

p r a z o  d e  3 0  ( t r i n t a )  d i a s  . . .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 15 de agosto de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64050 Nr: 1124-08.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josmiro Rodrigues de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1124-08.2018.811.0098

Código: 64050

Vistos.

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320, afastada a aplicação do art. 330, todos do Código de Processo 

Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

dos artigos 98 e 99 do CPC e da Lei nº 1.060/50, no que couber, 

permitindo o exercício do direito constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Carta Magna.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa 

o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC.

CITE-SE a autarquia requerida, no endereço informado pela parte autora, 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 

[na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, as advertências a que 

faz menção o art. 344, do CPC.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 15 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64027 Nr: 1119-83.2018.811.0098

 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: SBDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTdSJ, GBdS, GBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Picoli Herrera - 

OAB:21.121-O, Rafael Herrera de Oliveira - OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Muito embora os §§ 3º e 4º do art. 99 do CPC prevejam que a declaração 

de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à 

presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte 

requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 

99, § 2º, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido ?se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

a concessão da gratuidade?. 2. A gratuidade de justiça não deve ser 

concedida de forma indiscriminada e a avaliação deve ser feita caso a 

caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas 

que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. 3. Se os 

elementos de prova extraídos dos autos revelam que a parte requerente 

possui condições financeiras para suportar o pagamento das custas e 

despesas processuais sem o comprometimento do próprio sustento e de 

sua família, o indeferimento do benefício é medida impositiva. 4. Recurso 

conhecido e desprovido.(TJ-DF 07084936020178070000 DF 

0708493-60.2017.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de 

Julgamento: 18/10/2017, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 26/10/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)Portanto, tendo em vista 

a ausência de elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento 

dos requisitos para a concessão, INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita.Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, 

querendo, comprovar a necessidade da gratuidade ou o recolhimento das 

custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção 

do processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento nº 

82/2014CGJ.Intime-se. Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 15 de agosto de 

2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56977 Nr: 1221-13.2015.811.0098

 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 CELESTINO VIANA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1221-13.2015.811.0098

Código: 56977

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 20, para tanto, DETERMINO A SUSPENSÃO do 

presente feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e posteriormente notifique-se a Fazenda 

Pública exequente para promover o andamento do feito, manifestando-se 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.
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Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 10 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60559 Nr: 705-22.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BALAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE 

a presente ação de alimentos, CONDENANDO o requerido EZEQUIEL 

LOPES ao pagamento da prestação alimentícia mensal, EM DEFINITIVO, no 

montante de 50% (cinquenta e por cento) do valor de um salário mínimo, 

que atualmente resulta no valor de R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e 

sete reais), mais o custeio de 50% (cinquenta por cento) das despesas 

médicas, farmacêuticas, hospitalares e escolares, a título de despesas 

extraordinárias, desde que devidamente comprovadas.Os alimentos serão 

pagos todo dia 10 (dez) de cada mês, mediante recibo ou crédito em conta 

bancária em nome da genitora/Requerente, conforme informado à fl. 

28.Confirmo a liminar (fl. 20/20v) que fixou os alimentos provisórios.Sem 

condenação em custas e despesas processuais em face da Gratuidade 

da Justiça.Sem condenação em custas e honorários de 

sucumbência.Tendo em vista os atos e nomeações de fl. 28, FIXO os 

honorários advocatícios, em favor da douta advogada Dra. FRANCIS 

RAIANE KISCHNER - OABMT 20.615-B, no valor equivalente a 01 (uma) 

URH, pelo ato da audiência, bem como, ao ERYKSON THYAGO PEREIRA 

DA SILVA, OABMT 22102, no montante de 04 (quatro) URH, pela 

nomeação, tomando em conta o tempo, a natureza da causa e do trabalho 

desempenhado nos autos, em referência ao item 5.1 da tabela XI da 

Ordem dos Advogados do Brasil.Determino, por consequência, a 

expedição de certidão em favor dos doutos causídicos, contendo o valor 

atualizado dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso.Após, nada sendo requerido, com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publ ique-se.Registre-se.  Int ime-se.Cumpra-se.Porto 

Esperidião MT, 10 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53308 Nr: 1364-70.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPLDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Marques Martins 

de Oliveira - OAB:20326/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Marques 

Martins de Oliveira - OAB:20326/0, Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 Autos: 1364-70.2013.811.0098

Código: 53308

Vistos.

Intime-se a parte requerida para se manifestar sobre a regularização da 

representação processual, conforme às fls.175, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após certifique-se e concluso.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58402 Nr: 752-30.2016.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON DOS REIS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Aparecido Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .CITE-SE o devedor ora executado, via postal com aviso de recebimento 

(art. 247 do CPC), no endereço apontado pela parte exequente em petição 

retro (fl. 05), para pagar em 03 (três) dias, o valor integral da dívida (art. 

829 do CPC), devidamente atualizado, no montante de R$ 3.441,15(três mil, 

quatrocentos e quarenta e um reais e quinze centavos), ou, querendo, 

opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contabilizados a partir da data de juntada aos autos do mandado cumprido 

(art. 231, II do CPC) e artigos 914 e 915 também 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 o executado a respeito 

dos atos processuais praticados, conforme art. 154, V, art. 841 e 

seguintes do CPC.Intime-se a parte executada para que, no prazo para 

embargos, caso queira, 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).Caso o 

Oficial de Justiça não encontre o executado, desde já DEFIRO o arresto de 

bens quantos bastem para garantir a execução.Nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto proceda-se o meirinho com as 

diligências insculpidas no art. 830, §1º do CPC.Inexistindo bens a serem 

p e n h o r a d o s ,  v o l t e m - m e  c o n c l u s o s . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 13 de Agosto de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57058 Nr: 233-35.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MODESTA SIMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 233-35.2010..811.0011

Código: 57058

Vistos.

Defiro o pedido da Requerida Autarquia, às fls. 167v, devendo, caso 

queira, apresentar a contestação de mérito no prazo de 30 (trinta) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30848 Nr: 350-22.2011.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inácio Aires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 350-22.2011.811.0098

Código: 30848

Vistos.

Notifique-se o advogado do Requerente para manifestar e comprovar nos 

autos, a satisfação dos direitos do autor, tendo em vista as certidões de 

fls. 122/124, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.
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Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60109 Nr: 414-22.2017.811.0098

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHdSdS, ALdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 414-22.2017.811.0098

Código: 60109

Vistos.

 Remetam-se os autos ao Contador Judicial deste juízo para atualização 

dos valores, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CUMPRA-SE integralmente a decisão proferida anteriormente às fls. 

46/46v, observada a presente complementação/alteração.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60542 Nr: 694-90.2017.811.0098

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BALAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 694-90.2017.811.0098

Código: 60542

Vistos.

Defiro o pleito Ministerial de fls. 46/47, para tanto, determino a remessa 

dos autos ao Contador Judicial para atualização dos valores, conforme 

requerido.

Após juntada dos cálculos, INTIME-SE a parte requerida/executada para 

pagar o débito em 03 (três) dias, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, advertindo-o que somente a comprovação 

que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento.

Não havendo o pagamento, nem escusa, no prazo fixado, de imediato 

proceda-se com a penhora e avaliação de bens, conforme dispõe o art. 

829 do Código de Processo Civil, quanto às prestações vencidas 

anteriores ao pedido de cumprimento de sentença e as que vencerem no 

curso do processo executivo.

Se for penhorado bem imóvel, intime-se igualmente o cônjuge do devedor, 

se casado. Após, sendo o caso, registre-se a penhora no Cartório de 

Registro de Imóveis, intimando-se a exequente para retirar o mandado de 

inscrição, ex vi art. 844 do Código Processo Civil.

 Se o devedor, ao nomear os bens à penhora, atribuir valor aos bens e o 

credor concordar, nos termos do art. 871, I, Código de Processo Civil, não 

se procederá à avaliação por avaliador.

Após, não sendo encontrado bens penhoráveis, intime-se a parte 

exequente para que aponte bens passíveis de penhora, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50549 Nr: 492-35.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Silvina Maria de Lima Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904/MT, Jair Roberto Marques - OAB:MT/8.969 -B, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 492-35.2007.811.0011

Código: 50549

Vistos.

Considerando a inércia do autor, ante a decisão de fls. 108, bem como a 

certidão de fl. 113, determino o arquivamento dos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61623 Nr: 1299-36.2017.811.0098

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TPMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 226, § 6º, da CRFB/88, HOMOLOGO nos termos do 

art. 487, I, III CPC, o acordo firmado pelos Requerentes em instrumento 

particular (fls. 04-10), para o fim de DECRETAR o DIVÓRCIO de TEREZA 

POTORÉ MENDES RIBEIRO e EDEVAL MENDES RIBEIRO, mantida as 

cláusulas fixadas no referido acordo firmado em audiência de conciliação, 

conforme fl. 36, EXTINGUINDO o presente feito com resolução de 

mérito.Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para registro no 

cartório competente (art. 32, da Lei 6.515/77), no sentido de providenciar a 

necessária averbação na Certidão de Casamento, (art. 32, da Lei 

6.515/77), ressaltando-se que a requerente voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja, TEREZA POTORÉ.Concedo ainda aos requerentes, o 

benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei Federal n.º 

1.060/1950 c/c art. 98 do CPC, motivo pelo qual declaro isentos do 

pagamento das custas e demais despesas processuais.Considerando a 

nomeação de fl. 13, ARBITRO os honorários em favor do douto advogado 

Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva – OAB/MT 22.102, no valor 

equivalente a 04 (quatro) URH’s, conforme item 15.1, da tabela XI, da 

OAB/MT, bem como ao d. causídico Dr. Rafael Herrera de Oliveira, no 

equivalente a 01 (uma) URH, pelo ato da audiência às fls. 36.Expeçam-se 

a (s) respectiva (s) Certidão (ões) de Crédito em favor do (s) causídico 

(s).Sem sucumbência, ante a gratuidade deferida e natureza da 

demanda.Após o trânsito em julgado, cumprida as determinações, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião MT, 13 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62636 Nr: 2598-52.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Armindo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12685-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar em detrimento 

das regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser afastadas no 

intuito de se fazer valer os princípios e os direitos insculpidos na 

Constituição da República.Assim sendo, estando devidamente 

preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos do art. 300 do 

Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da Constituição 

Federal, DEFIRO o pedido da Tutela de urgência, para tanto, determino que 

o Instituto Nacional do Seguro Social conceda o benefício de Auxílio 
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Doença à parte autora, desde a data da perícia médica, ou seja, 

22/07/2017, no valor de 01 (um) salário mínimo, até ulterior determinação 

judicial, sob pena de multa diária a ser fixada e crime de desobediência, 

em caso de descumprimento.Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do 

Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o 

benefício previdenciário contido nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo ser encaminhado, para tanto, juntamente com os documentos 

pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, sob pena de 

incidência de multa diária, oportunamente aplicada. Notifique-se o autor, 

para apresentar laudos e exames médicos atualizados, bem como, 

manifestem-se as partes quanto a outras provas que eventualmente ainda 

pretendam produzir, justificando sua necessidade, sob pena de 

indeferimento, no prazo de 30 (trinta) dias;.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Porto Esperidião MT, 10 de agosto de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64034 Nr: 1123-23.2018.811.0098

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Stefani Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Ribeiro, Lauriana Rezende da Silva 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1123-23.2018.811.0098

Código: 64034

Vistos.

Cite-se o requerido para que proceda ao pagamento do montante 

pecuniário descrito na petição inicial, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 

na forma do art. 701 do CPC, fazendo consignar, outrossim, que caso 

cumpra a determinação entalhada no bojo do expediente, ficará isento do 

pagamento das custas judiciais e pagará honorários de advogado no 

importe de somente 5% do valor atribuído à causa (art. 701, caput, e § 1º 

do CPC).

Conste-se, ainda, do mandado que, nesse prazo, o réu poderá oferecer 

embargos nos próprios autos, independentemente de garantia do juízo 

(art. 702 do CPC) e que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo e prosseguindo-se na forma prevista no Título II do Livro I da 

Parte Especial do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 14 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63195 Nr: 620-02.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Alves Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Gomes Campos - 

OAB:24861/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou:"Conquanto 

esta Corte admita que para concessão da gratuidade da justiça basta 

mera declaração do interessado acerca da hipossuficiência, é certo que 

referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, 

suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões 

para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade 

declarado.” (STJ – AgRg no Ag 925756/RJ, 4ª T., Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJe de 03/3/2008). “Não se convencendo o magistrado da 

situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua 

demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, 

porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção 

absoluta de veracidade.” (STJ - EDcl no Ag 1.065.229-RJ – Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão – 4ª T. – j. 16/12/2008 – DJe 02/02/2009).Portanto, em vista 

da ausência de elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento 

dos requisitos para a concessão do benefício almejado, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita.Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para que comprove a hipossuficiência (art. 99, §2º, do CPC) ou 

recolhimento das custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do 

Provimento nº 82/2014-CGJ.Intime-se. Cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 22 

de maio de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51354 Nr: 862-68.2012.811.0098

 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, Ananias 

Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Glória 

D'Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Gomes de Almeida - 

OAB:5985/MT, Willian Catarino Soares - OAB:5664

 Autos: 862-68.2012.811.0098

Código: 51354

Vistos.

Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de tutela 

antecipada, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚLICO ESTADUAL, nos interesses 

de ANANIAS CARDOSO DA SILVA, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICIPIO DE GLÓRIA D’OESTE-MT, todos qualificados nos 

autos.

Consta do presente feito, sentença de mérito procedente às fls. 143-146.

Não obstante as intimações de fls. 160/164, apenas o município requerido 

interpôs recurso de apelação.

O Ministério Público/autor, às fls. 202/203, pugna pela extinção do feito 

ante a perda do objeto da demanda, haja vista que o bem da vida almejado 

(cirurgia) já alcançado pelo paciente, conforme declaração certificada à fl. 

196.

Noutro giro, foi determinada a intimação do município requerido (apelante) 

para manifestar quanto ao prosseguimento do recurso interposto, 

constando que o silêncio implicaria em anuência à desistência.

O município requerido/apelante quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 

208.

Portanto, nada mais havendo a ser discutido nestes autos, ficando a parte 

autora sem interesse processual, face à perda do objeto da presente 

ação, a extinção é medida escorreita.

Posto isso, reconheço a desistência do recurso de apelação interposto 

pelo requerido Município de Porto Esperidião-MT, bem como JULGO extinto 

o processo com fulcro no artigo 485, VI c/c art. 17 do Código de Processo 

Civil, visto ter se configurado a patente ausência de interesse processual.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Às providências.

 Registre-se.

Publique-se

 Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 14 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51045 Nr: 546-55.2012.811.0098

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDdOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 546-55.2012.811.0098

Código: 51045
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Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos ajuizada pelo Ministério 

Público Estadual, nos interesses de Patricia Monteiro da Silva, 

representada por sua genitora ROSIMAR DIAS DE OLIVEIRA MONTEIRO, 

em face de MARCELO JARDIM DA SILVA, todos devidamente qualificados.

Devidamente citado para pagamento sob pena de prisão civil, o Executado 

não cumpriu integralmente a ordem judicial no tocante ao pagamento do 

débito alimentar vencido, somado aos que vencessem durante a 

execução, conforme consta dos autos.

Nos termos requerido pela Exequente na fls. 29/30 e deferida à fls. 41, 

houve a atualização do débito pelo contador judicial à fls. 43/44-v, a qual 

informa um saldo devedor no montante de R$ 26.010,92 (vinte e seis mil 

dez reais e noventa e dois centavos) até a data de 16/04/2018.

É o relatório. Decido.

Conforme não houve acordo entre as partes na fls. 37, determino a 

intimação do Executado para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento do saldo devedor apurado em epígrafe, bem como das 

parcelas vencidas no curso da lide até a data do efetivo pagamento, prove 

que já pagou ou ainda que apresente justificativa irrefutável quanto a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de imediata decretação de sua prisão 

civil por até 90 (noventa) dias, conforme art. 528 do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 14 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64024 Nr: 1116-31.2018.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural de Livre Admissão de 

Associados do Noroeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo de Alencar Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4.482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .CITE-SE o devedor ora executado, via postal com aviso de recebimento 

(art. 247 do CPC), no endereço apontado pela parte exequente em petição 

retro, para pagar em 03 (três) dias, o valor integral da dívida (art. 829 do 

CPC), devidamente atualizado, no montante de R$ 65.133,38 (sessenta e 

cinco mil, cento e trinta e três reais e trinta e oito centavos), ou, querendo, 

opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contabilizados a partir da data de juntada aos autos do mandado cumprido 

(art. 231, II do CPC) e artigos 914 e 915 também 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 o executado a respeito 

dos atos processuais praticados, conforme art. 154, V, art. 841 e 

seguintes do CPC.Intime-se a parte executada para que, no prazo para 

embargos, caso queira, 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).Caso o 

Oficial de Justiça não encontre o executado, desde já DEFIRO o arresto de 

bens quantos bastem para garantir a execução.Nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto proceda-se o meirinho com as 

diligências insculpidas no art. 830, §1º do CPC.Inexistindo bens a serem 

p e n h o r a d o s ,  v o l t e m - m e  c o n c l u s o s . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 14 de agosto de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64057 Nr: 1129-30.2018.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , CITE-SE a parte requerida para, querendo:a) Em cinco dias, pagar a 

integralidade da dívida segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário na inicial, R$ 39.895,14 (trinta e nove mil, oitocentos e noventa e 

cinco reais e quatorze centavos), acrescidos das despesas processuais 

e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus representado pela 

alienação fiduciária.b) Em quinze dias, apresentar resposta, mesmo se 

houver pago a dívida, hipótese em que pode ter efetuado o pagamento a 

maior e pretenda a restituição do indébito. Todavia, ultrapassado o prazo 

de 05 (cinco) dias e não havendo pagamento, fixar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Artigo 

3º, §1º do Decreto-Lei nº 911/69).Neste pórtico, comprovada a mora e o 

inadimplemento do devedor, com arrimo no artigo 3º, §9º do Decreto-Lei nº 

911/69, desde já determino a restrição do bem, cujo resultado segue 

anexo à presente decisão.Noutro giro, restando frutífera a apreensão, 

deverá a parte autora retirar o bem no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, e a parte requerida deverá entregar a documentação do bem 

apreendido, devendo ser constado no mandado, conforme preconiza o 

artigo 3º, §§13º e 14º do Decreto-Lei nº 911/69.Por fim, caso não se 

concretize a busca e apreensão pelo fato de o bem não ser encontrado, 

intime-se o requerente para manifestar sobre eventual conversão do feito 

em ação executiva, conforme dispõe o art. 4º do Decreto-Lei nº 

911/69.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 14 de agosto de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63952 Nr: 1070-42.2018.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1070-42.2018.811.0098

Código: 63952

Vistos.

Compulsando os autos detidamente, verificou-se a necessidade de 

emenda da inicial para corrigir o valor da causa e consequentemente a 

complementação do recolhimento das custas iniciais.

 Ocorre que a parte autora indicou e recolheu as custas com base no 

valor da causa no importe de R$ 4.521,43, todavia o proveito econômico 

auferido corresponde ao montante de R$ 19.148,48 (dezenove mil cento e 

quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), portanto, o valor da 

causa e referencia para recolhimento das custas, deve corresponder, em 

regra, ao proveito econômico almejado pelo autor.

Desta forma, intime-se o Requerente, para proceder com a emenda da 

inicial e complementar o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, revogação da 

liminar e extinção do feito.

Outrossim, determino o sobrestamento do cumprimento da liminar deferida 

à fl. 15, até a regularização conforme a presente determinação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 14 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54163 Nr: 651-61.2014.811.0098

 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
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 PARTE AUTORA: Weder Ferreira da Costa, Kelly Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 651-61.2014.811.0098

Código: 54163

Vistos.

Reitere oficio ao Cartório, conforme termos anteriores, cujo cumprimento 

ou resposta deverá ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, constando do 

referido mandando, a advertência quanto à caracterização do crime de 

desobediência, em caso de descumprimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Porto Esperidião/MT, 14 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64022 Nr: 1115-46.2018.811.0098

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural de Livre Admissão de 

Associados do Noroeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo de Alencar Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4.482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1115-46.2018.811.0098

Código: 64022

Vistos.

Cite-se o requerido para que proceda ao pagamento do montante 

pecuniário descrito na petição inicial, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 

na forma do art. 701 do CPC, fazendo consignar, outrossim, que caso 

cumpra a determinação entalhada no bojo do expediente, ficará isento do 

pagamento das custas judiciais e pagará honorários de advogado no 

importe de somente 5% do valor atribuído à causa (art. 701, caput, e § 1º 

do CPC).

Conste-se, ainda, do mandado que, nesse prazo, o réu poderá oferecer 

embargos nos próprios autos, independentemente de garantia do juízo 

(art. 702 do CPC) e que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo e prosseguindo-se na forma prevista no Título II do Livro I da 

Parte Especial do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 14 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50618 Nr: 4642-88.2009.811.0011

 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 Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 4642-88.2009.811.0011

Código: 50618

Vistos.

Cumpra-se a decisão homologatória de fl. 134.

Notifique-se a parte autora para manifestar-se quanto às alegações do 

Requerido referente a não implantação do beneficio, conforme fl. 137.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59081 Nr: 1298-85.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abilio Marques de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1298-85.2016.811.0098

Código: 59081

Vistos.

Defiro o pedido autoral de fl. 46, para tanto determino a suspensão do feito 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias, tendo em vista as alegações inclusas.

Decorrido o prazo, certifique-se e procedam-se com o integral 

cumprimento da decisão de fls. 43/43v.

Após, se eventualmente não seja localizado o Requerente, notifique-o 

através de seu patrono para prosseguimento do feito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52286 Nr: 406-84.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henrique Alberto Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atibaia Comércio, Exportação e Importação 

LTDA, XPTOMT Umuarama de Empreendimento Imobiliário SPE LTDA, 

Umuarama Incorporadora de Empreendimentos Imobiliários LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacqueline AP. de Camargo - 

OAB:361.690-SP, Lígia Aparecida de Paula - OAB:281200, Tatiana 

Gurjão Silveira - OAB:209.690/SP, Tomás de Locio e Silva Cardoso - 

OAB:244.255/SP

 Autos: 406-84.2013.811.0098

Código: 52286

Vistos.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de cumprimento de sentença.

INDEFIRO o pedido de remessa ao Contador Judicial, posto que, em tese, 

constitui-se obrigação da parte exequente a apresentação do valor 

atualizado nos termos da condenação.

Assim preceitua o Código de Processo Civil:

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição 

conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do 

executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária 

utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; [...]

Portanto, Intime-se o Requerente/Exequente para juntar aos autos a 

planilha de atualização do débito nos termos da condenação 

(acórdão/sentença), conforme determinação do Código de Processo Civil, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 10 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25653 Nr: 17-12.2007.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 2007/239

Código: 25653

Vistos.

Defiro o pedido autoral de fl. 179, para tanto determino a intimação do 

Requerido (INSS) para implantação do beneficio em favor da Autora, 

conforme determinado em decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região, às fls. 138/139, sob pena de multa diária e incorrer em crime de 

desobediência, imputável a seus diretores/gerente.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 27092 Nr: 463-78.2008.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eny Candida de Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 463-78.2008.811.0098

Código: 27092

Vistos.

Considerando a manifestação de fl. 207-verso, certifique-se o decurso do 

prazo e ou juntada de eventual documento pendente.

Após, concluso.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 10 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26652 Nr: 34-14.2008.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPA, EFGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 2008/4

Código: 26652

Vistos.

Cuida-se de ação de investigação de paternidade, postulada pelo menor 

G..N. A., representado por sua genitora, Sra. JUÇARA DO CARMO NEVES, 

em face de RELINTON PERICLES APOLINÁRIO e EDSON FLÁVIO GOMES 

DE ARAÚJO, todos qualificados nos autos.

Recebida a inicial e concedido os benefícios da justiça gratuita às fls. 22.

Contestação juntamente com documentos conforme fls. 28-59, pelo 

requerido Relinton, sendo que o requerido Edson Flávio, deixou de 

contestar conforme certidão fl. 104, entretanto juntou manifestação às fls. 

116/117.

Determinado o exame de DNA (fl. 114), o requerido Relinton foi 

devidamente intimado conforme certidão de fl. 120, na qual consta a 

informação de alteração de domicilio pela parte Requerente.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público, às fls. 121/122, considerando 

a certidão retro, pugnou pelo declínio de competência para o Juízo da 

Comarca de Serra Grande/BA, em observância ao art. 147 do ECA e o 

melhor interesse do menor.

É o relatório.

 Fundamento e Decido.

Sem delongas despiciendas, de acordo com o artigo 147 do ECA, o Juízo 

competente será determinado pelo domicílio do menor, a saber:

Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável.

Diante da questão encartada nos autos, coadunando-se com os 

entendimentos, afastando a regra da perpetuatio jurisdicionis, com o olhar 

volvido ao princípio do melhor interesse do menor, acolho o parecer do 

Ministério Público, logo, DECLINO a competência para processamento e 

julgamento da presente demanda à Comarca de Serra Grande –BA, forte 

nos termos do art. 147 do ECA, com as baixas e anotações pertinentes.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 27117 Nr: 504-45.2008.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 504-45.2008.811.0011

Código: 27117

Vistos.

Considerando a manifestação de fls. 151/157, remetam-se os autos ao 

Contador Judicial para realização de novo cálculo, considerando como 

base de cálculos para os honorários, os valores vencidos até a 

publicação da sentença.

Apresentado o novo cálculo (planilha), intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após concluso.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 09 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63519 Nr: 819-24.2018.811.0098

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CAFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HF, MdLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .)Portanto, tendo em vista a ausência de elementos suficientes que 

permitam aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, para, querendo, comprovar o recolhimento das custas 

de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento nº 

82/2014CGJ.Intime-se. Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 09 de agosto de 

2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57547 Nr: 162-53.2016.811.0098
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 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): Antonio Soares Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4.482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Catarino Soares - 

OAB:5664

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial quanto ao objeto 

da presente busca e apreensão, EXTINGUINDO o feito com resolução de 

mérito nos termos do no art. 485, IV, VI, c/c art. 354, todos do Código de 

Processo Civil.Por consequência, condeno o Requerente nas custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o 

valor da causa, devidos a partir da sentença.Recolha-se eventual 

mandado em aberto.Após o trânsito em julgado, não havendo mais 

pendências, arquivem-se os autos com as baixas de anotação e estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 13 de 

agosto de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52602 Nr: 696-02.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Alves Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15196-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 696-02.2013.811.0098

Código: 52602

Vistos.

Considerando o pedido do autor à fl. 73/73v, bem como do Requerido à fl. 

75v, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, 

para a apresentação do respectivo indeferimento administrativo, sob pena 

de extinção.

Decorrido o prazo in albis, certifique-se e proceda-se com a intimação 

pessoal do autor para impulsionar o feito com a apresentação do 

documento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

Após, concluso para decisão/sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 10 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54535 Nr: 969-44.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Costa Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serasa Experian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernesto Borges Neto - 

OAB:8224/a, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:5699

 Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a autora no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, o qual 

fixo em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com baixa e anotações de estilo.Atente-se quanto às publicações e 

intimações, ao causídico informado à fl. 50.Registre-se. 

Publique-se.Intime-se. Cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 10 de agosto de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61847 Nr: 2285-62.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Reis Damacena, Olivanda Fernanda Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Neves Galvão, Sew-Eurodrive Brasil 

Ltda, Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, Marbor Locadora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15667/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cecília Margutti Passos - 

OAB:285.579/SP, Daniel de Palma Petinati - OAB:234.618/SP, 

Fernando Dante - OAB:251.943/SP, Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391/MT, Rafael de Carvalho Passaro - OAB:164.878/SP, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Autos: 2285-62.2014.811.0011

Código: 61847

Vistos.

Considerando a manifestação de fls. 651/652, notifiquem-se os 

Requeridos para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 15 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53558 Nr: 135-41.2014.811.0098

 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: Edinaldo Antonio Marques, REGINALDO ANTONIO 

MARQUES, Olissandra de Fátima Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Neves Gavão, Sew-Eurodrive Brasil 

Ltda, Marbor Locadora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, Mirian Correia da Costa - OAB:6361-MT, Rafaella Paiva 

Coelho - OAB:18672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391/MT

 Autos: 135-41.2014.811.0098

Código: 53558

Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se o decurso do prazo e a ausência de 

contestação pelos requeridos Rogério Neves Galvão e Sew-Eurodrive, 

conforme certidão de fl. 743.

Assim, tendo em vista que embora devidamente citado os requeridos 

sobreditos não apresentaram contestação, mantendo-se silentes, 

DECRETO a REVELIA em relação aos requeridos Rogério Neves Galvão e 

Sew-Eurodrive.

Não obstante as contestações apresentadas pelos demais Requeridos, 

por tratar de litisconsórcio simples, resta prejudicada a aplicação da 

exceção legal disposta no artigo 345, I, do Código de Processo Civil, 

portanto, os revéis deverão suportar os seus efeitos, conforme artigo 344 

do Código de Processo Civil.

Ademais, intimem-se as partes (EXCETO OS REVÉIS), para especificarem 

as provas que pretenderem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, com a 

devida justificativa de sua necessidade, sob pena de indeferimento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 15 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61694 Nr: 1339-18.2017.811.0098

 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¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvan Aparecido de Oliveira, Clayson Donizete 

de Barros Souza
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS: 1339-18.2017.811.0098

CÓDIGO: 61694

Considerando que a pesquisa realizada restou parcialmente frutífera 

quanto a valores em conta e/ou aplicações financeiras de titularidade do 

CNPJ/CPF informado (doc. Anexo), sendo localizado valor 

irrisório/insuficiente, intime-se o Exequente, para que no prazo de 

15(quinze) dias, manifeste-se sobre o que entender de direito, em especial 

acerca do prosseguimento do feito mediante a indicação de bens 

passíveis de constrição judicial, sob pena de arquivamento/extinção do 

feito, conforme interpretação extensiva do art. 485, inciso III, do CPC.

Igualmente, notifique-se a parte requerida/executada, dando-lhe ciência 

quanto ao valor bloqueado/penhorado, para manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 16 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 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:

 Autos: 853-33.2017.811.0098

Código: 60899

Vistos.

Considerando que a penhora/bloqueio online (Bacenjud) restou frutífera 

(doc. anexo), notifiquem-se a parte autora para manifestar quanto ao que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se os Requeridos para manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme determinação do Provimento 68, artigo 1º, do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ.

Decorrido o prazo sem manifestação das partes, certifique-se e 

proceda-se a vinculação dos valores a estes autos, expedindo-se o 

devido alvará para levantamento do valor, observado o prazo de 02 (dois) 

dias úteis (provimento 68 CNJ), independente de nova conclusão.

Consigno que o Requerente deverá prestar contas no prazo de 30 (trinta) 

dias, após o levantamento dos valores, juntando aos autos as respectivas 

notas fiscais, sob pena de responsabilização cível e criminal.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 16 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53303 Nr: 1359-48.2013.811.0098

 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: Antonio Pereira Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda dos Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1359-48.2013.811.0098

Código: 53303

Vistos.

Considerando o pedido de fl. 32, quanto ao pedido de pesquisa do 

endereço da Requerida, bem como a decisão de deferimento à fl. 34, foi 

realizado por este juízo a referida busca de endereços em nome da 

Requerida, restando frutífera conforme documento anexo.

Portanto, designo o dia 01 de OUTUBRO de 2018, às 13h00min, para 

realização da audiência de conciliação.

CITE-SE a parte Requerida, nos termos do art. 695 do CPC, no novo 

endereço em anexo, com antecedência de 15 (quinze) dias, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado ou 

defensor público, bem como, para apresentar contestação, no prazo 

previsto no artigo 335 do CPC, caso infrutífera e ou frustrada a mediação.

 Defiro a faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC e ressalto que o mandado 

não se fará acompanhar da petição inicial, conforme art. 695, § 1º do CPC.

Havendo desinteresse da parte requerida na realização da audiência, 

deverá peticionar com dez dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado da 

parte Requerente ou Requerida à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, § 8º do CPC.

Igualmente, faça-se constar que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela Autora 

(CPC art. 344).

Cientifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.

Apresentada a contestação, certifique-se o prazo e notifique-se a parte 

autora para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 15 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62022 Nr: 1508-05.2017.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Gonçalves Machado, Riveth Mendonça 

Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Rodrigues Bessa - 

OAB:18.278, Ueider da Silva Monteiro - OAB:198877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o devido cumprimento da finalidade deprecada, devolva-se 

a missiva à Comarca de origem, consignando nossas homenagens.

Cumpra-se.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64080 Nr: 1144-96.2018.811.0098

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Daza Pedraça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 Ante o exposto, ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, 

com base no art. 316 do Código de Processo Penal, REVOGO a PRISÃO 

PREVENTIVA decretada em desfavor do acusado VALDENIR DAZA 

PEDRAÇA, mediante a observância das seguintes medidas cautelares, as 

quais deverão ser cumpridas sob pena de IMEDIATA revogação da 

liberdade e decreto da prisão preventiva: a)Comparecimento a todos os 

atos processuais a que for intimado;b) Proibição de portar quaisquer 

instrumentos que representem risco à integridade física de outrem, tais 

como arma de fogo, faca, canivete, estilete e outros congêneres;c) Manter 

seu endereço sempre atualizado nos autos;d) proibição de frequentar bar, 

boate, prostíbulo e estabelecimentos congêneres, bem como de ingerir 

bebida alcoólica.Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado, 

salvo se por outro motivo deva permanecer custodiado, consignando as 

medidas cautelares ora deferidas.Intime-se a suposta vítima da soltura do 

acusado nos termos do art. 21 da Lei 11.340/06.Retifique-se a capa dos 

autos, bem como anote-se no sistema o nome correto do flagrado, 
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fazendo constar Valdenir Daza Pedraça.SIRVA A PRESENTE DECISÃO 

COMO MANDADO.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se 

expedindo o necessário, com URGÊNCIA.Porto Esperidião/MT, 17 de 

agosto de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30497 Nr: 477-77.2012.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Rosa de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RUBENS ROSA DE SANTANA, Rg: 

38.308.083-6, Filiação: Edna Rosa de Santana, data de nascimento: 

08/03/1982, brasileiro(a), natural de Ibicaraí-BA, convivente, eletricista. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso como incurso nas sanções do 129, § 9º, do 

Código Penal, com as implicações da Lei nº. 11.340/2006.

Despacho: Autos n° 477-77.2012Cód. 30497Decisão.1) Presentes os 

requisitos formais e materiais (art. 41 do CPP), RECEBO a denúncia em 

face de Rubens Rosa de Santana.2) PROCEDA-SE A CITAÇÃO do 

indiciado para responder a acusação, por escrito, através de Advogado, 

no prazo de 10 (dez) dias, base forte artigo 396 e 396 – A do Código de 

Processo Penal.3) Sem prejuízo, conforme exige o item 7.5.1., inciso VI, da 

CNGCJ/MT, determino a comunicação do recebimento da denuncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, sendo o caso, a delegacia de 

policia de onde se originou o inquérito, bem como a alimentação do banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).4) Após a 

resposta à acusação, nova conclusão. Ciência ao Ministério 

Público.Querência/MT, 18 de outubro de 2016. Fabio Alves CardosoJuiz 

Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosiane da Mata 

Pereira, digitei.

Querência, 16 de agosto de 2018

Roger Maurício Campos dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61451 Nr: 3174-61.2018.811.0080

 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: MANOEL GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a necessidade de preservação do dinheiro 

público, bem como a concreta possibilidade de irreversibilidade da 

decisão, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR REQUERIDO.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61442 Nr: 3171-09.2018.811.0080

 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: MARLISE NEUHAUS LAMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a necessidade de preservação do dinheiro 

público, bem como a concreta possibilidade de irreversibilidade da 

decisão, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR REQUERIDO.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55324 Nr: 605-87.2018.811.0080
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 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DPJCdQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS, ESDS, MNDO, GPdS, FSdC, LSS, RFDF, 

MPGF, MFDS, WVDS, MFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A, Ketty Ney 

Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT, Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969

 Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática 

em relação à prisão do denunciado, INDEFIRO o pedido, mantendo a 

decisão que decretou sua prisão preventiva.Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se o acusado através do patrono constituído.Traslade-se 

cópia da presente decisão aos autos de ação penal 

correspondente.Cumpra-se, expedindo o necessário. Após, ARQUIVE-SE 

este incidente com as baixas necessárias e anotações de estilo, à luz do 

disposto na CNGC (existe ação penal em trâmite).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42299 Nr: 1691-64.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON COLLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Eugênio de Arantes, AMADEUS BORGES 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O sistema Renajud se justifica para incluir/retirar restrições ou constrições 

judiciais, não para pesquisar a existência de veículos.

 Ainda, ressalto que a parte exequente não pode impor ao Poder Judiciário 

o encargo de diligenciar na busca de bens passíveis de satisfazer o 

crédito cobrado, mormente quando não comprova nos autos a sua 

concreta impossibilidade.

 Deste modo, indefiro o pedido formulado.

Intime-se a parte exequente para prosseguir no feito ou requerer o que 

entende de direito.

Prazo de 30 dias.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45976 Nr: 661-57.2017.811.0080

 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: ROSA DUARTE ROBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAUDINO POMPEU CAMARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil.

 Custas já recolhidas.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46445 Nr: 866-86.2017.811.0080

 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: JASIELE ANÉSIA HEEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Pizzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

Considerando-se o presente mandamus envolver direito disponível, bem 

como o longo transcurso de prazo desde a decisão concessiva do pedido 

liminar (REF 12), intimem-se as partes para que se manifestem, 

expressamente, se ainda resmasnece o litígio e discordância com relação 

ao horário da jornada de trabalho da servidora impetrante, bem como se 

há possibilidade de autocomposição a fim de pôr fim à lide.

Concedo o prazo de 10 (dez) dias para manifestação. Aguardar decurso 

de prazo.

Com a vinda, tornem conclusos para sentença, eventualmente.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55975 Nr: 815-41.2018.811.0080

 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: RENATO PINHEIRO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

Considerando-se o resultado do julgamento do agravo de instrumento 

interposto, com fulcro no artigo 562 do Código de Processo Civil, de rigor a 

realização de audiência de justificação prévia do alegado, para melhor 

esclarecimento sobre a posse fática e esbulho no imóvel em litígio.

Desta forma, DESIGNO audiência de justificação para o dia 30 de 

novembro de 2018 às 15h30min.

 INTIME-SE a parte autora para, que, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente o seu rol de testemunhas para oitiva na audiência de 

justificação, que deverão ser intimadas para comparecimento à audiência 

nos moldes do artigo 455, §4º, IV do CPC.

Intime-se a parte requerida para comparecer à audiência de justificação na 

data designada, esclarecendo que poderá intervir, desde que o faça por 

intermédio de advogado.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55979 Nr: 818-93.2018.811.0080

 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: FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

Considerando-se o resultado do julgamento do agravo de instrumento 

interposto, com fulcro no artigo 562 do Código de Processo Civil, de rigor a 

realização de audiência de justificação prévia do alegado, para melhor 

esclarecimento sobre a posse fática e esbulho no imóvel em litígio.

Desta forma, DESIGNO audiência de justificação para o dia 30 de 

novembro de 2018 às 15h30min.

 INTIME-SE a parte autora para, que, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente o seu rol de testemunhas para oitiva na audiência de 

justificação, que deverão ser intimadas para comparecimento à audiência 
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nos moldes do artigo 455, §4º, IV do CPC.

Intime-se a parte requerida para comparecer à audiência de justificação na 

data designada, esclarecendo que poderá intervir, desde que o faça por 

intermédio de advogado.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35716 Nr: 452-59.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORDAIR RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 Vistos.

 Analisados os autos, observo que o acusado mudou de endereço sem 

comunicar este Juízo. Desta forma, decreto a revelia do réu, nos termos 

do artigo 367 do CPP, em consonância com o parecer ministerial.

 No mais, aguardem os autos em cartório a realização da audiência de 

instrução e julgamento já designada.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40037 Nr: 453-10.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACY FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Nardão - 

OAB:19.224/MT, Luiz Aldani Nardão - OAB:9.305/MT, RAQUEL 

NARDÃO - OAB:17.560-B

 Vistos.

 Analisados os autos, observo que o acusado mudou de endereço sem 

comunicar este Juízo. Desta forma, decreto a revelia do réu, nos termos 

do artigo 367 do CPP, em consonância com o parecer ministerial.

 No mais, aguardem os autos em cartório a realização da audiência de 

instrução e julgamento já designada.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45403 Nr: 415-61.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHIOGO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 Vistos.

Defiro o pedido da defesa, em consonância com o parecer ministerial.

Desta forma, redesigno a audiência de instrução para o dia 30 de 

novembro de 2018, às 16h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, testemunhas e advogados.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61435 Nr: 3165-02.2018.811.0080

 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: Ildomar Lino da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a necessidade de preservação do dinheiro 

público, bem como a concreta possibilidade de irreversibilidade da 

decisão, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR REQUERIDO.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61421 Nr: 3164-17.2018.811.0080

 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: ROMILDA SGARBOSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51147 Nr: 3159-29.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAKSANDRO RODRIGUES DA SILVA DE 

FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 
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Santos - OAB:6883-A

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para, nos termos do 

artigo 413, § 1°, do Código de Processo Penal, PRONUNCIAR o acusado 

MAKSANDRO RODRIGUES DA SILVA DE FRANCA, vulgo “Buti”, já 

qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, 

do Código Penal.O acusado será julgado pelo Tribunal do Júri desta 

Comarca.Intimem-se, pessoalmente, o acusado, o defensor e o Ministério 

Público, do teor da sentença de pronúncia, tudo em conformidade com o 

que preceitua o artigo 420, inciso I, do CPP.Com o trânsito em julgado da 

presente, certifique-se e intimem-se as partes para apresentação de rol 

de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 422 do CPP. Após, 

tornem conclusos para deliberação. Para conveniência da instrução 

criminal em plenário e para a garantia da ordem pública, o acusado não 

poderá recorrer em liberdade, pois trata-se de crime grave e, ademais, em 

liberdade, o pronunciado poderá colocar em risco a instrução criminal, 

evadindo-se do domicílio da culpa, numa tentativa ou fraqueza de se furtar 

à aplicação da lei penal. Saliente-se que a prisão preventiva de 

MAKSANDRO RODRIGUES DA SILVA DE FRANCA foi decretada em 01 de 

setembro de 2017 e, até a presente data, não houve alteração fática no 

presente caso, subsistindo os requisitos autorizadores de sua 

segregação cautelar. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35558 Nr: 369-43.2015.811.0080

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANE ELIZABETH GOLTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE PIMPÃO - 

OAB:43206

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, via DJE, através de 

seu Advogado, para que apresente impugnação à Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61350 Nr: 3151-18.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR JORGE BINSFELD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO ROTHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izabela Maria Ledur Finck - 

OAB:22.451/RS, JOÃO AQUILES LEDUR - OAB:14487/RS, MATEUS 

HENRIQUE LEDUR - OAB:94219, Paulo Roberto Ihme - OAB:32.558/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para efetuar o pagamento 

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 o cumprimento do mandado de Citação. 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.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 4429 Nr: 201-30.2004.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o infrutífero resultado das consultas já realizadas aos 

sistemas privativos do Juízo, bem como tendo em vista a ausência de 

bens penhoráveis, não antevendo conveniência para prosseguir-se num 

processo sem probabilidades de êxito, por ora, DETERMINO a suspensão 

da presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no art. 921, 

§ 1º do Código de Processo Civil, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição intercorrente.

Após o decurso do supracitado lapso temporal e não sendo localizado o 

executado ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, 

ARQUIVEM-SE OS AUTOS (CPC, art. 921, § 2º), independentemente de 

nova conclusão, com as devidas anotações no respectivo sistema Apolo, 

observadas as cautelas de praxe.

Intime-se a parte exequente, ficando esta ciente, ainda, de que o prazo de 

prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, terá início 

automaticamente um ano após a intimação desta decisão (Enunciado nº 

195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis).

Cumpra-se.

 Às providências.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63279 Nr: 1930-52.2015.811.0032

 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: Remilso Caciano Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por REMILSO 

CACIANO PAIVA, para o fim de promover a retificação do seu assento de 

nascimento, a fim de constar o nome correto de sua genitora, qual seja: 

CATARINA GABRIEL DA SILVA, com fulcro no art.109, da Lei 

6.015/73.Determino a observância do §5° do art.109 da Lei 

6.015/73.Intime-se.Expeça-se ofício ao cartório competente com mandado 

de retificação.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações 

e baixas de estilo.Sem custas.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78225 Nr: 4143-60.2017.811.0032

 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: JLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por JANETE 

LUCIDIA DOS SANTOS, para o fim de promover a retificação do seu 

assento de nascimento, a fim de constar o nome correto de sua genitora, 

qual seja: JOSEFA LOURENÇA MACEDO DOS SANTOS, com fulcro no 

art.109, da Lei 6.015/73.Determino a observância do §5° do art.109 da Lei 

6.015/73.Intime-se.Expeça-se ofício ao cartório competente com mandado 
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de retificação.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações 

e baixas de estilo.Sem custas.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80256 Nr: 651-26.2018.811.0032

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCVDA, RDAO(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta HOMOLOGO por sentença, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes 

em audiência e, por consectário, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil.

Advirto que caso o acordo entabulado entre as partes seja descumprido, 

poderão qualquer delas valer-se de execução de título judicial.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59935 Nr: 597-65.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco ItauCard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Benedito de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131-A

 Vistos.

Inicialmente, acolho o pedido de substituição do polo ativo da demanda, 

passando a figurar em nome de RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA 

DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A. Em seguida, promova-se as 

publicações/intimações em nome do causídico ora indicado em petitório de 

ref.17.

Posto isto e considerando o largo decurso de prazo sem a manifestação, 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste, sob pena de extinção do feito sem resolução.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58504 Nr: 2229-63.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LOUREIRO, HAYDEE LOUREIRO 

JOAQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, e à vista do petitório de ref.30, 

verifico que houve alteração dos patronos do polo ativo da demanda no 

ano de 2016 e, até a presente data não houve impulsionamento do feito 

pelo autor.

Desta feita, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste, sob pena de extinção do feito sem resolução.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62946 Nr: 1773-79.2015.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni Local S/A - Crédito e Financiamento e 

Investimento.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELICIANE BISPO DE GUSMAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Cumpra-se na íntegra as determinações contidas na decisão retro 

(ref.29), procedendo-se à busca pelo sistema RENAJUD, com a finalidade 

de averiguar a existência de veículos automotores em nome da parte 

requerida, com a maior brevidade possível.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68068 Nr: 1813-27.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UMBELINO ALVES RODRIGUES - ME, Umbelino 

Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em complementro à decisão de ref. 30, anexo o resultado da consulta via 

InfoJud.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82500 Nr: 2093-27.2018.811.0032

 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): Welliton de Almeida e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

10,50(DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), referente ao cumprimento 

do mandado no Bairro CENTRO, a ser ser recolhido através de Guia de 

Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser 

retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da 

tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o numero único do processo e pesquisar e sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em 

contato na Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento 

e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52365 Nr: 533-26.2013.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matilde Florinda dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eniva Gloria da Silva Martins - 
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OAB:OAB/MT 10.100, Nelson Paschoalotto - OAB:OABMT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que a parte autora foi devidamente intimada a manifestar-se 

nos autos, nos termos mencionado na certidão fls. 92 e permneceu inerte. 

Faço os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68644 Nr: 2105-12.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roni Padilha da Cruz-ME, RONY PADILHA DA 

CRUZ, MARLY RODRIGUES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco exequente, para manifestar sobre a decisão 

de ref:28, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72510 Nr: 1099-33.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO CEZAR ANTONIACOMI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco exequente, para manifestar sobre a decisão 

de ref:22, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77743 Nr: 3931-39.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Crédito de Livre Admissão de Assoc. Centro 

Norte - Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlindo Corrêa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco exequente, para manifestar sobre a decisão 

de ref:23, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81979 Nr: 1754-68.2018.811.0032

 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: Carlos Antonio Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jumar de Almeida, ENERGISA MATO GROSSO 

– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edyen Valente Calepis - 

OAB:8767/MS, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13.431-B/MT

 Processo n.º 1754-68.2018.811.0032Código n.° 81979Vara ÚnicaS E N T 

E N Ç AVistos.Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar 

impetrado por CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA contra suposto ato 

coator praticado por JUMAR ALMEIDA, Gerente da Concessionária de 

Energia elétrica ENERGISA, ambos já devidamente qualificados nos 

autos.Sustenta a parte impetrante, em apertada síntese, que adquiriu um 

imóvel nesta cidade e Comarca de Rosário Oeste, com o fito de construir a 

alugar algumas salas comerciais. Nesta toada, o impetrante requereu nova 

ligação de fornecimento de energia para duas unidades, tendo sido a 

referida instalação negada pela concessionária de energia por intermédio 

da autoridade coatora, sob a justificativa de que seria necessário adimplir 

o débito da antiga proprietária do imóvel, no montante de R$ 41.008,00 

(quarenta e um mil e oito reais).A liminar foi concedida à ref. 4, mesma 

oportunidade em que se determinou a notificação da autoridade coatora e 

da ciência à pessoa jurídica interessada.À ref. 11, impetrada comprovou 

nos autos o cumprimento da liminar.Instado a se manifestar, o Ministério 

Público opinou favoravelmente à concessão da segurança.Os autos 

vieram-me à conclusão para prolação de sentença......Pelo exposto, forte 

em tais fundamentos de fato e de direito, CONCEDO a segurança 

requestada, para determinar que a autoridade impetrada forneça 

definitivamente o serviço de energia elétrica nos imóveis indicados na 

petição inicial, se abstendo de promover sua interrupção por dívidas 

pretéritas à aquisição destes imóveis, confirmando definitivamente a tutela 

antecipada outrora deferida, o que faço com arrimo no art. 6º, § 5º, da Lei 

n.º 12.016/2009 c/c art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o 

impetrante ao pagamento das custas processuais, nos termos da lei.Sem 

condenação em honorários advocatícios, conforme estabelece o art. 25, 

da Lei nº 12.016/2009.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Às 

providências. Rosário Oeste/MT, 09 de agosto de 2018.Ricardo Nicolino de 

CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64711 Nr: 368-71.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joazito Antonio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleusa Terezinha Haubert - 

OAB:19234-MT, Ivan Buosi Francisco - OAB:16883-MT

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar os advogados do réu, para manifestar sobre o calculo 

juntado aos autos, bem como requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80765 Nr: 934-49.2018.811.0032

 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: LDAC, Francislene de Arruda Silva Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flávio de Andrade - 

OAB:6730/0, EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - OAB:6730/O

 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$ 

21,00(vinte um reais), referente ao cumprimento do mandado no Bairro 

centro, a ser ser recolhido através de Guia de Diligências, nos termos do 

provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site em 

http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt em 

aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único do 

processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 34840 Nr: 1264-95.2009.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL SANTO 

ANTONIO LTDA, JOÃO BOSCO CARVALHO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Cardi Filho - OAB:3584-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para no prazo de 10 dias manifestar sobre a 

penhora online realizada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85533 Nr: 591-87.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

OPORTUNIDADE NA QUAL DEVERÁ ACESSAR O SITE DO TJMT E CLICAR 

EM: EMISSÃO DE GUIAS ONLINE; DILIGÊNCIA; EMISSÃO DE GUIA DE 

DILIGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87423 Nr: 1389-48.2018.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFSDPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dispensada a comunicação ao Juízo Deprecante, nos termos do item 2.7.4 

da CNGC (Redação alterada pelo Provimento nº 47/11-CGJ).

Se preenchidos os requisitos do artigo 202 do Código de Processo Civil, 

cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia como mandado e após, 

devolva-se com as baixas e homenagens de estilo.

Se não preenchidos, oficie-se solicitando a complementação e proceda da 

mesma forma anteriormente determinada. Neste último caso, se 

ultrapassado o prazo estipulado no item 2.7.5 da CNGC sem qualquer 

manifestação, relacione a presente carta precatória, encaminhando-a à 

Diretoria do Foro para fins daquilo que determina o item 2.7.5.1 também da 

CNGC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83269 Nr: 1879-07.2017.811.0053

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Krominski - 

OAB:10896/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de divórcio aforada por Ediane Ribeiro de Souza em 

face de Sebastião Francisco da Costa.

Sobreveio a noticia nos autos em apenso (nº 499-12.2018.811.0053 – 

Cód. 85316) que as partes reataram o relacionamento, postulando pela 

extinção deste feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Ante a notícia de que as partes reataram o relacionamento, mister o 

reconhecimento da perda do objeto desta ação de divórcio, com a 

consequente extinção do feito, sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO, sem resolução de 

mérito, a presente demanda movida por Ediane Ribeiro de Souza em face 

de Sebastião Francisco da Costa, à luz do art. 485, inc. IV, do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios.

Dou esta por publicada com a entrega em Cartório. Dispensado o registro 

nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Ao arquivo, com baixa.

Dispenso as intimações.

Cumpra-se.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85316 Nr: 499-12.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Krominski - 

OAB:10896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se o trânsito em julgado.

Após, ao ARQUIVO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84335 Nr: 75-67.2018.811.0053

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana de Jesus Carvalho 

Pimentel - OAB:OAB MT 15.912

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido de 

concessão de prisão domiciliar ao reeducando Luciano de Lara, pois que 

não demonstrou os requisitos de essencialidade da medida.Não obstante, 

DETERMINO seja oficiada a Unidade Prisional para que fique atenta as 

alegações de fragilidade do estado clínico do reeducando, bem como 

preste toda assistência médica ao requerido.Segue anexo o cálculo de 

pena.Intime-se a defesa via DJE e o requerido por mandado 

judicial.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70697 Nr: 1754-44.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Proença - OAB:15440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 , Data da publicação no DJE 06/03/2014.)Ademais, trata-se de documento 

essencial ao deslinde da presente ação.DISPOSITIVO.Isto posto, e pelo 

que mais consta dos autos, EXTINGO a presente demanda movida por Ana 

Maria da Conceição Costa em face do INSS, à luz do art. 485, III e VI, do 

novo Código de Processo Civil.Sem sustas. Sem honorários 

advocatícios.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.Ao 

arquivo com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69370 Nr: 1001-87.2014.811.0053

 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: MARTINHA DIAS DE MOURA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação Previdenciária aforada por Martinha Dias de Moura 

Nogueira em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pelos 

fatos e fundamentos expostos na prefacial.

 Sobreveio o pedido de desistência do autor (ref. 35).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pedido expresso de extinção da presente demanda requerido 

pela parte autora, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e EXTINGO a presente ação ajuizada por Martinha Dias de 

Moura Nogueira em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, à 

luz do art. 485, VIII do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

REMETAM-SE os autos ao arquivo com baixa na distribuição.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70069 Nr: 1400-19.2014.811.0053

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos para DECRETAR o divórcio do casal. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, expeçam-se os competentes mandados e 

arquivem-se os autos.

 Sem custas ou honorários pela Justiça Gratuita que defiro à ambos os 

litigantes.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87380 Nr: 1363-50.2018.811.0053

 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): ELISANGELA DE QUEIROZ ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a Ação Monitória proposta é 

pertinente na medida em que a obrigação que a parte autora visa seja 

cumprida é adequada ao procedimento especial respectivo, além do que, a 

petição inicial encontra-se devidamente instruída por prova escrita sem 

eficácia de título executivo.

Sendo assim, expeça-se o competente mandado para que a Requerida, no 

prazo de 15 (Quinze) dias, efetue o pagamento do valor inscrito na inicial 

ou então ofereça embargos, nos termos daquilo que prescreve o art. 701 

do Código de Processo Civil.

Consigne-se no mandado que, caso a parte Requerida efetue o 

pagamento, ficará isenta de custas e honorários advocatícios, conforme 

dispõe o art. 701, § 1º do mesmo “codex”, fixados, entretanto, estes, para 

o caso de não cumprimento, no valor de 10% sobre o valor da causa. 

Conste ainda que, em não sendo a obrigação cumprida ou não havendo 

oposição de embargos, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo 

judicial, conforme art. 701, § 2º do CPC.

Tendo em conta a escassez de funcionários, bem assim a invencível 

carga de trabalho, SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO/OFÍCIO.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87404 Nr: 1374-79.2018.811.0053

 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: ANA LAURINDA GUBANYI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:12645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. 

Concomitantemente, CITE-SE a parte Ré, para, querendo, responder a 

presente ação (art. 335 c/c 183 do CPC/2015). Com a apresentação 

oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou 

defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC/2015), dê-se vista à parte 

Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do CPC/2015). Deixo de designar audiência 

de conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na 

designação de audiência prevista no art. 334, CPC.Após, conclusos para 

decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC/2015) ou julgamento 

do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC/2015).Defiro a 

prioridade na tramitação, eis que a parte Autora é pessoa idosa, bem 

como os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 

do CPC.Intime-se a parte autora por seu advogado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69549 Nr: 1102-27.2014.811.0053

 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: DEOLINDA PEREIRA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte Autora, 

por conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente processo com fulcro no art. 487, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil.Condeno a parte Autora em custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa atualizado, com fundamento no §2º, do art. 85, do CPC/2015. 

Contudo, fica suspensa a sua exigibilidade em virtude de deferimento de 

justiça gratuita.Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos 

autos em Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento 

nº 42/2008-CGJ/MT.Transitada em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69002 Nr: 761-98.2014.811.0053

 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 DE FÁTIMA DE SOUZA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS
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 Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, face a 

ausência do requisito da qualidade de segurado especial do falecida, ante 

a insuficiência do conjunto probatório –início de prova material inexistente, 

impondo-se a negativa da concessão de pensão post mortem, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

processo com fulcro no art. 487, inciso I, do novo Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora em custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

atualizado, com fundamento no §2º, do art. 85, do CPC/2015. Contudo, fica 

suspensa a sua exigibilidade em virtude de deferimento de justiça 

gratuita.Decorrido “in albis” o prazo recursal, certifique-se para fins de 

trânsito em julgado. Após, arquive-se, com as baixas de estilo.Dou por 

publicada a presente sentença com a entrega dos autos em Cartório. 

Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87383 Nr: 1364-35.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:17526/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em a análise da petição inicial, verifico que esta deve ser emendada nos 

seguintes termos: (i) trazer aos autos cópia da sentença, a fim de 

viabilizar o curso da ação; e (ii) trazer aos autos documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de imposto de 

renda, sob pena de indeferimento de tal pedido (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015).

 INTIME-SE a parte autora, por meio de seu causídico, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, nos termos expostos acima, sob pena de 

indeferimento da vestibular (art. 321, parágrafo único, CPC/2015).

Às providencias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-61.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE FLAVIA PINHEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 17 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55622 Nr: 676-57.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS ÁS FLS 80, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21448 Nr: 1666-24.2009.811.0039

 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: NILZE JOSÉ DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SOFISA - S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEI CALDERON - OAB:1059-A

 VISTOS, ETC.

Ante a inércia das partes em requerer o cumprimento de sentença, 

arquivem-se os autos até ulterior manifestação da parte interessada.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 23 de novembro de 2016.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20940 Nr: 1120-66.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO GARCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS ÁS FLS 219/220, NO PRAZO LEGAL..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25705 Nr: 1323-57.2011.811.0039

 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: VALDIR MARIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JERÔNIMO DE OLIVEIRA FILÓ - 

OAB:MT 24.367-0, LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS E REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20262 Nr: 439-96.2009.811.0039

 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: MARIA IRACEMA DA SILVA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS E REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 25111 Nr: 730-28.2011.811.0039

 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: MARIA AUXILIADORA SANTOS DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE TAISE CAMPANELLI 

OHARA - OAB:PROCURADORA FED

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84550 Nr: 4675-13.2017.811.0039

 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: WSC, ABVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:MT-8278, MANOEL ALVARES CAMPOS JÚNIOR - 

OAB:MT 9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de Fls. 01/04 para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, 

sob o artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para o fim de 

DECRETAR o divórcio de Wellington Sales Camargo e Aline Bonfim 

Valério.DETERMINO a expedição do termo da guarda em favor da Sra. 

Aline Bonfim Valerio Camargo.FIXO os alimentos à infante a serem pagos 

pelo Sr. Wellington Sales Camargo, no valor de 30% (trinta por cento) do 

salario mínimo atual, que perfaz a quantia de R$ 286,20 (duzentos e 

oitenta e seis reais e vinte centavos), a serem depositados no Banco do 

Brasil, Agência nº. 2505-4, Conta Corrente nº. 22398-0 titularidade de 

ALINE BONFIM VALERIO CAMARGO, bem como 50% (Cinquenta Por 

Cento) das despesas extraordinárias, que vierem a ser necessárias em 

relação à filha menor, (material escolar, plano odontológico, medicamento, 

internações, vestimentas e escola particular etc.).”No mais, permanece 

inalterada a decisão liminar vergastada.Intime-se.Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 03 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56126 Nr: 1055-95.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGDSM, LSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 1055-95.2014.811.0039.

CÓDIGO 56126.

Vistos.

 Intime-se a parte autora para informar o atual endereço do executado, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20940 Nr: 1120-66.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO GARCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 1120-66.2009.811.0039.

CÓDIGO Nº. 20940.

Vistos.

Tendo em vista a discrepância dos valores apresentados pelas partes, 

remetam-se os autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, proceda com a elaboração dos cálculos, nos termos fixados na r. 

sentença e no v. acórdão.

Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-se que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 75262 Nr: 3678-64.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO TOSI DA SILVA, RAILSON FLORES 

IAMAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEAN DOUGLAS APARECIDO 

VIEIRA COLARINO - OAB:OAB/MT 22608/O

 . O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de 

RAILSON FLORES IAMAMOTO e THIAGO TOSI DA SILVA, a qual foi 

devidamente recebida em ref. 04.Os réus foram devidamente citados (ref. 

07) e apresentaram resposta escrita à acusação (ref. 14 e 21), nos 

termos do art. 396-A do CPP. A Defesa do acusado THIAGO pugnou em 

sua peça processual, pela desclassificação do crime imputado na 

denúncia, para o delito previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso II, do 

Código Penal, bem como a remessa dos autos para o Juizado Especial 

Criminal.Vieram os autos conclusos.DESIGNO (art. 399 do CPP) audiência 

de instrução e julgamento para a data mais próxima disponível em pauta, 

qual seja, dia 23 de outubro de 2018, às 14h 30min.Intimem-se a vítima e 

as testemunhas apresentadas pela acusação e pela defesa, 

cientificando-as do conteúdo dos artigos 218, 219, ambos do CPP, bem 

como requisite-se a que exerça função pública, na forma do disposto no 

art. 221, § 3º do CPP. Intimem-se/requisitem-se os acusados.Havendo 

necessidade de expedição de carta precatória, fixo desde já o prazo de 

30 (trinta) dias para sua devolução, advirto que a sua expedição não 

implica na suspensão do feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do art. 

222, do CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que couber, 

das peças elencadas na C.N.G.C.Intime-se o MP e a defesa, inclusive da 

expedição (art. 222, parte final, do CPP) da carta precatória, se 

necessário, atentando-se para o que preconiza o art. 370 (§§ 1º, 2º, 3º e 

4º) do CPP.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56365 Nr: 1235-14.2014.811.0039

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. SANTOS SALES - ME, IVAN KLEBER 

SANTOS SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SALEM PEREIRA 

GONÇALVES - OAB:18.220

 Autos nº. 1235-14.2014.811.0039

Código nº. 56365

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 
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Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79807 Nr: 2222-45.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES KLEBER RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 15.876

 AAUTOS Nº 2222-45.2017.811.0039

CÓDIGO 79807

 Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da certidão constante em ref. 14, nomeio o douto 

advogado Dr. CHARLES KLEBER RODRIGUES, OAB/MT 15.876, militante 

nesta Cidade e Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação, bem 

como para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta a acusação 

em favor do réu CLAUDIO ALVES DA CRUZ, na forma do art. 396, do CPP.

Apresentada a defesa, ouça-se o representante do Ministério Público, 

sobre as preliminares e documentos apresentados, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 7103 Nr: 776-32.2002.811.0039

 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: GILSON ALEXANDRE DE ALVIM COIMBRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR MAIA - OAB:24319/O, 

GUSTAVO TOSTES CARDOSO - OAB:6635/MT, MIRIAN COSTA 

CARDOSO - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4770-B/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 

19.081-A, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811/MT, SÉRVIO TÚLIO 

DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14.258-A

 AUTOS/CÓDIGO 7103

Vistos em Correição.

Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 

1.009, §1º, CPC.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73571 Nr: 2923-40.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO CORREIA DA SILVA, DANILO 

VALVERDE GARIBALDI, WANDERSON ALVES FERRANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - 

NPJ/FCARP - OAB:, PATRICIA ECHER - OAB:12274

 AUTOS N. 2923-402016.811.0039

CÓDIGO 73571

 Vistos em correição.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, conforme o determinado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça em decisão de ref. 178.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79817 Nr: 2230-22.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDO, JDF, WJMGR, AMGDO, CBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEAN DOUGLAS APARECIDO 

VIEIRA COLARINO - OAB:OAB/MT 22608/O, JULIANO DUARTE PRIOTO 

- OAB:MT 18566, WAGNER RICCI DA SILVA - OAB:MT 21379-O

 AUTOS Nº 2230-22.2017.811.0039

CÓDIGO 79817

Vistos em correição.

Tendo em vista a ausência de Defensor(a) Público(a) nesta Comarca, 

conforme manifestação de ref. 249, nomeio o douto advogado Dr. 

ETELMÍNIO ARRUDA SALOMÉ, OAB/MT 9869, militante nesta Cidade e 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação para patrocinar a 

Defesa do réu WAGNERSON JOSÉ MACHADO GONÇALVES, 

apresentando os Memoriais Finais, no prazo legal.

Desde já, diante dos trabalhos desempenhados, e por força do provimento 

09/2007/ CGJ/MT e levando em consideração a complexidade da causa e 

o momento processual em questão, arbitro a titulo de honorários 

advocatícios 03 (três) URH, a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, 

Expeça-se certidão em favor do referido causídico, contendo o valor 

corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso.

Após, conclusos para prolação da sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88892 Nr: 2021-19.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALÉX PEREIRA DIAS, PAULO PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ADAN DOS SANTOS 

JARDIM - OAB:35727

 AUTOS Nº 2021-19.2018.811.0039

CÓDIGO 88892

Vistos.

Cumpra-se, servindo-se da presente cópia de mandado.

Designo o dia 04 de setembro de 2018, às 14h 00min., para realização do 

ato deprecado.

 Comunique-se o Juízo Deprecante a distribuição desta, com os dados 

para futuros pedidos de informações, bem como informe acerca da 

designação da audiência.

Intimem-se a testemunha.

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Às providências.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69599 Nr: 1087-32.2016.811.0039

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111

 AUTOS Nº. 1087-32.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 69599.
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Vistos.

 Defiro o pleito retro em folhas nº. 196/197 e DETERMINO a expedição de 

carta precatória para a comarca de Paranaíta/MT, para que a oitiva das 

testemunhas ofertadas (fls. 62) sejam ouvidas bem como a requerida.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72864 Nr: 2593-43.2016.811.0039

 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: HDI SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CLEITON BARATELA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - 

OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SILVA SOUZA - 

OAB:19895/O

 DELIBERAÇÕES:

Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que tanto as testemunhas arroladas 

pela parte autora, quanto o depoimento pessoal do requerido serão 

realizados por meio de cartas precatórias encaminhadas respectivamente 

às comarcas de Diamantino/MT, Sinop/MT e Pontes e Lacerda/MT.

Nesse interim, não havendo testemunhas/partes a serem ouvidas na 

presente solenidade, resta senão, o aguardo das missivas expedidas 

devidamente cumpridas.

Com o retorno das missivas expedidas, declaro encerrada e instrução 

processual.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, Fábio 

de Jesus Quintiliano, digitei, sendo que os presentes assinam a ata.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Lucimar Morilho Silveira

 Advogado(a)

Aldeide da Trindade Xavier

 Preposto(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78745 Nr: 1645-67.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JESUS MARTINELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Vistos.

 Considerando a Portaria nº 724/2018-DGTJ-PRES, assinada pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Des. Rui 

Ramos Ribeiro, o qual suspendeu o expediente no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, nos dias 24 e 25 de maio, redesigno 

a presente solenidade para o dia 25 de setembro de 2018, às 13h30min.

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, 

Matheus Augusto Santos Monteiro, digitei, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85151 Nr: 4755-74.2017.811.0039

 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): CAROLINE VIDOTI MAGALHÃES, LUANA 

GARCIA DUARTE FERREIRA, RENAN SABIONI LOURIMIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 AUTOS Nº 4755-74.2017.811.0039.

CÓDIGO 85151.

Vistos.

Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado para apurar 

o cometimento de crime, em tese praticado por CAROLINE VIDOTE 

MAGALHÂES, LUANA GARCIA DUARTE FERREIRA e RENAN SABIONI 

LOURIMIER, nos moldes do artigo 65 da Lei de 9.605/98.

A juntada nos autos das fl. 34/35 requereu o arquivamento do feito diante 

do desinteresse da vítima na audiência de conciliação.

É o necessário.

Decido.

Compulsando aos autos, verifico que a fl. 34/35 informa a desistência da 

ação penal pela vítima e a ausência do mesmo na audiência de conciliação 

conforme fl. 42. Sendo assim, pugno pelo seu arquivamento considerando 

que “nas infrações penais em que haja vítima determinada, em caso de 

desinteresse desta ou de composição civil, deixa de existir justa causa 

para ação penal” (Enunciado 99 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

– FONAJE – com a redação aprovada no XXIII Encontro de Boa Vista/RR).

Ante o exposto, HOMOLOGO a promoção ministerial, sendo assim, 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 25 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 038/2018-DF

O Exmo. Doutor Conrado Machado Simão MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Sapezal, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

LOTAR, a partir desta data, 17/08/2018, na Secretaria da Vara Única 

desta Comarca de Sapezal/MT, a servidora: HILLARY SOKOLOSKI 

LUGLIO, portadora do RG nº. 39528420-X SSP/SP e CPF 048.315.361-30.

Cumpra-se.

 Sapezal, 17 de agosto de 2018.

 Conrado Machado Simão

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N.º 038/2018-DF

O Exmo. Doutor Conrado Machado Simão MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Sapezal, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

LOTAR, a partir desta data, 17/08/2018, na Secretaria da Vara Única 

desta Comarca de Sapezal/MT, a servidora: HILLARY SOKOLOSKI 

LUGLIO, portadora do RG nº. 39528420-X SSP/SP e CPF 048.315.361-30.

Cumpra-se.

 Sapezal, 17 de agosto de 2018.

 Conrado Machado Simão

 Juiz de Direito e Diretor do Foro
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112644 Nr: 3610-26.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE CEREAIS COMPRA BRASIL LTDA, JUIZO 

DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:15322/O, 

LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22.646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ 

- OAB:, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:15322/MT

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112644 Nr: 3610-26.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE CEREAIS COMPRA BRASIL LTDA, JUIZO 

DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:15322/O, 

LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22.646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ 

- OAB:, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:15322/MT

 Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca da 

audiência designada para o dia 27.09.2018 às 14h00min na sede deste 

Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112215 Nr: 3361-75.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ/MT, COSAN 

LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A., BANCO BAMERINDUS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPO DIESEL LTDA, GENUÍNO JÚNIOR 

SABEDOTTI FORNARI, EDY APARECIDA CAMPOS DE SOUZA FORNARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS MARQUES DE MEDEIROS 

NETO - OAB:SP Nº196.655, LUIZ ANTONIO FERRARI NETO - OAB:SP 

199.431, REFAEL AUGUSTO PAES DE ALMEIDA - OAB:SP Nº 158.591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110407 Nr: 2310-29.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ITAPORANGA LTDA, 

JDC 2º VARA CÍVEL DE PIMENTA BUENO/RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVIAÇÃO AGRÍCOLA GAIVOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA PIMENTA ABUD 

ROLIM - OAB:19912/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 37154 Nr: 1982-17.2009.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINDO RAMOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 Fica a parte devidamente intimada, por intermédio se seu advogado 

legalmente constituido, acerca da audiência designada no juízo de Porto 

Velho RO, para o dia 26/09/2018, as 09:00, (audiencia de oitiva da vitima).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107151 Nr: 262-97.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DIANA CRISTINA LANG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE LIMA MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLO CABRERA - 
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OAB:40682

 Fica a parte requerida, devidamente intimada, por intermédio de seu 

advogado, para manifestar acerca da juntada de parece do órgão 

Ministerial ref. 43, pelo prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112644 Nr: 3610-26.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE CEREAIS COMPRA BRASIL LTDA, JUIZO 

DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:15322/O, 

LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22.646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ 

- OAB:, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:15322/MT

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 88385 Nr: 302-50.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENHOR DO MILHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE CARPINE FAVINI - 

OAB:11585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO-PGE - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo Código de 

Processo Civil, para o fim de DECLARAR A NULIDADE dos TAD’s 1. Nº 

1123355-8 (ref. NF n. 1134) no valor de R$ 8.680,00; 2. Nº 1123356-2 

(ref. NF n. 1133) no valor de R$ 8.680,00; 3. Nº 1123357-8 (ref. NF n. 

1137) no valor de R$ 40.878,34; 4. Nº 1123358-4 (ref. NF n. 1138) no 

valor de R$ 7.410,86; 5. Nº 1123361-8 (ref. NF n. 1131) no valor de R$ 

8.680,00; 6. Nº 1123362-2 (ref. NF n. 1136) no valor de R$ 8.680,00 e, por 

corolário, RECONHECER a inexigibilidade do ICMS e da multa neles 

indicadas. Por conseguinte, CONSOLIDO a liminar outrora deferida, tendo 

em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença. 

CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do 

art. 85, §3º, I, do CPC. Sem custas. DEIXO de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no § 3°, inciso 

II do art. 496 do Código de Processo Civil. Transitado em Julgado, na 

ausência de novos requerimentos, CERTIFIQUE-SE o necessário e 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112682 Nr: 3633-69.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moisés Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): valmir souza de oliveira, MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL, Gente Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora requereu inicialmente a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita.

Assim, passo a analisá-lo neste momento.

Nesta senda, é certo que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.

 A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção.

Contudo, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao requerente o 

direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou 

de sua família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

do benefício deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios da necessidade da 

concessão do benefício.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

procedendo a juntada dos documentos acima delineados para análise do 

pedido de assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento do 

pedido.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112667 Nr: 3623-25.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:183577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores 

da espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito 

na inicial, devendo o bem ser depositado em mãos do(s) representante(s) 

do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário 

fiel, mediante auto circunstanciado, especificando o estado do veículo, o 

qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente descrita nos autos, mais 

custas, despesas e honorários advocatícios. Após o cumprimento da 

medida, cite-se o requerido para apresentar contestação em 15 (quinze) 

dias, podendo efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Caso não efetue o 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 
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cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.Para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.O cumprimento da 

diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO E 

OFÍCIO.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112628 Nr: 3594-72.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer 

com Pedido de Tutela Específica de Urgência ajuizada por LORENZO 

FARZEN PAZ, neste ato representados por sua genitora JAINE FARZEN 

em face do o MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT, SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, todos devidamente qualificados nos autos.

Aduz a genitora do autor que procurou em todas as creches municipais, 

matricular o filho em período integral, todavia a matrícula foi negada por 

não haver vagas disponíveis.

Em sede de tutela específica, requer com fundamento no artigo 497, do 

Código de Processo Civil, concedida, inaudita altera parte, a TUTELA 

ESPECÍFICA para

determinar ao requerido que PROCEDER À MATRÍCULA DOS 

REQUERENTES, EM CRECHE NO PERÍODO INTEGRAL.

Com a inicial, vieram os documentos necessários ao feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário

Fundamento e decido.

De início, registro que o art. 300 do CPC prevê a concessão da tutela de 

urgência sempre que ocorram os seguintes requisitos: a) probabilidade do 

direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Igualmente, autoriza ainda, o Código de Processo Civil, no § 3º do art. 300, 

que a tutela de urgência poderá ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia.

Contudo, no presente caso não se verifica o preenchimento dos requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência.

Entende-se como fumus boni iuris, um sinal ou indício de que o direito 

pleiteado de fato existe.

Por outro lado, o periculum in mora resume-se pelo receio de que a demora 

da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem 

tutelado.

Assim, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida é necessário 

certeza acerca do pedido mediato – presentes a prova inequívoca e a 

verossimilhança da alegação (fumus boni iuris) e o perigo de dano 

(periculum in mora).

Sobre o caso em comento, a tutela pretendida se assemelha à tutela 

antecipada. A este respeito:

“2. Conceito e natureza jurídica. Tutela antecipatória dos efeitos da 

sentença de mérito é providência que tem natureza jurídica mandamental, 

que se efetiva mediante execução lato sensu, com o objetivo de entregar 

ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em juízo ou 

os seus efeitos. É tutela satisfativa no plano dos fatos, já que realiza o 

direito, dando ao requerente o bem da vida por ele pretendido com a ação 

de conhecimento. Com a instituição da tutela antecipatória dos efeitos da 

sentença de mérito no direito brasileiro, de forma ampla, não há mais razão 

para que seja utilizado o expediente das impropriamente denominadas 

cautelares satisfativas, que constitui em si uma contradictio in terminis, 

pois as cautelares não satisfazem: se a medida é satisfativa, é porque, 

ipso facto, não é cautelar. É espécie do gênero tutelas diferenciadas. (in 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO e legislação processual civil 

extravagante em vigor, atualizado até 01.08.97, 3 ed., Ed. Revista dos 

Tribunais, NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY).

 Assim, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida, é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a prova inequívoca e a verossimilhança da alegação 

(fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora).

Analisando os autos em cognição sumária, verifico que neste momento 

não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, 

porquanto consta Ofício nº 63/2018/SEMECE, informando que não houve 

negativa para matrícula do menor, sendo oferecida uma vaga em período 

parcial, que não foi aceita pela genitora.

Constato, que no presente momento não há disponibilidade de vagas para 

período integral, todavia há vaga para período parcial, não aceito pela 

genitora do menor Lorenzo.

Ante o exposto, INDEFIRO liminarmente a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

ressalvando a possibilidade de reapreciação caso sobrevenham fatos 

novos aos autos.

CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo legal, com as formalidades e advertências legais, 

sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos alegados na 

petição inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 344 do novo 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz De Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112633 Nr: 3601-64.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MARTINS DE MENDONCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482-0, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, 

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores 

da espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito 

na inicial, devendo o bem ser depositado em mãos do(s) representante(s) 

do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário 

fiel, mediante auto circunstanciado, especificando o estado do veículo, o 

qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente descrita nos autos, mais 

custas, despesas e honorários advocatícios. Após o cumprimento da 

medida, cite-se o requerido para apresentar contestação em 15 (quinze) 

dias, podendo efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Caso não efetue o 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.Para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.O cumprimento da 

diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO E 

OFÍCIO.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 102986 Nr: 3128-15.2017.811.0078

 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): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL, 

ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o pedido de reconsideração acostado à ref. 30, MANTENHO a 

decisão que indeferiu a tutela pelos próprios fundamentos que a 

embasaram.

Por outro lado, certifique-se o decurso de prazo do Município para 

contestar a ação.

Posteriormente proceda a citação do Estado de Mato Grosso via 

REMESSA VIRTUAL dos autos, eis que até o presente momento não foi 

efetuada.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-30.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE CARPINE FAVINI (ADVOGADO(A))

CLAUDINEI ANTUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

8010143-30.2016.8.11.0078. REQUERENTE: CLAUDINEI ANTUNES 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc., CERTIFIQUE-SE a tempestividade do recurso 

interposto no ID. 11740238. Se tempestivo, o recebo. INTIME-SE a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, após, 

com ou sem manifestação, REMETA-SE para a Turma Recursal, com as 

nossas homenagens. CUMPRA-SE. Às providências. SAPEZAL, 17 de 

agosto de 2018. CONRADO MACHADO SIMAO Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-28.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES OAB - MT0016351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CANAA COMERCIO DE VEICULOS USADOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000356-28.2018.8.11.0078. REQUERENTE: ELISANGELA MAGALHAES 

DA SILVA REQUERIDO: CANAA COMERCIO DE VEICULOS USADOS EIRELI 

- ME Vistos. Elisangela Magalhaes da Silva ajuizou ação em face de Canaã 

Comércio de Veículos Usados Eireli Me objetivando a transferência de 

propriedade do veículo descrito na inicial, bem como indenização pelos 

danos morais sofridos. Em tutela de urgência requer seja realizada a 

transferência da propriedade do bem. O art. 300 do CPC prevê a 

concessão da tutela de urgência sempre que ocorram os seguintes 

requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. No presente caso não se verifica o 

preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência. Entende-se como fumus boni iuris um sinal ou indício de que o 

direito pleiteado de fato existe. O periculum in mora, por sua vez, 

resume-se pelo receio de que a demora da decisão judicial cause um dano 

grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. Pelos documentos 

acostados aos autos percebe-se que a autora, apesar de comprovar o 

negócio jurídico entabulado, não comprovou que a ausência de 

transferência do veículo para seu nome esteja lhe causando prejuízos que 

não possam aguardar a instauração do contraditório. Ante o exposto, 

INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, ressalvando a possibilidade 

de reapreciação caso sobrevenham fatos novos aos autos. INTIMEM-SE 

as partes para comparecerem à audiência de conciliação (01/10/2018, às 

13:20), 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 EM AUDIÊNCIA PARA CONTESTAR E IMPUGNAR EM PRAZO 

CONTÍNUO, ARGUINDO AS PARTES SOBRE O INTERESSE OU NÃO NA 

PRODUÇÃO DE PROVAS. Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo, observadas as normas processuais e materiais 

pertinentes, bem como o disposto na CNGC. Às providências. SAPEZAL, 

17 de agosto de 2018. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-95.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PINHEIRO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES OAB - MT0016351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000358-95.2018.8.11.0078. REQUERENTE: JULIANO PINHEIRO DOS REIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Juliano Pinheiro dos Reis 

ajuizou ação em face de Banco Bradesco S/A alegando ter sido 

surpreendido com a informação de que seus dados estavam inseridos no 

cadastro de inadimplentes de forma indevida, pois não se encontra em 

débito com o banco, uma vez que em junho do corrente ano realizou 

resgate do título de capitalização para pagamento de todos os débitos da 

conta. O art. 300 do CPC prevê a concessão da tutela de urgência sempre 

que ocorram os seguintes requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso não se 

verifica o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência. Entende-se como fumus boni iuris um sinal ou indício de 

que o direito pleiteado de fato existe. O periculum in mora, por sua vez, 

resume-se pelo receio de que a demora da decisão judicial cause um dano 

grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. Pelos documentos 

acostados aos autos percebe-se que o autor trouxe extrato dos meses 

anteriores a junho/18, no qual constou o encerramento de seu limite de 

crédito, sem, contudo, demonstrar que não havia outros débitos 

relacionados a sua conta. Ante o exposto, INDEFIRO a TUTELA DE 

URGÊNCIA pleiteada, ressalvando a possibilidade de reapreciação caso 

sobrevenham fatos novos aos autos. INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem à audiência de conciliação (01/10/2018, às 13:40), 

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 EM AUDIÊNCIA PARA CONTESTAR E IMPUGNAR EM PRAZO 

CONTÍNUO, ARGUINDO AS PARTES SOBRE O INTERESSE OU NÃO NA 

PRODUÇÃO DE PROVAS. Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo, observadas as normas processuais e materiais 

pertinentes, bem como o disposto na CNGC. Às providências. SAPEZAL, 

17 de agosto de 2018. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-43.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE APARECIDA DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/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 SENTENÇA Processo: 
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1000355-43.2018.8.11.0078. REQUERENTE: DEISE APARECIDA 

DOMINGOS DOS SANTOS REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE 

ENSINO LTDA Vistos etc., Dispensado o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Ausente comprovação de 

endereço da parte. Desse modo, evidencia-se a incompetência desse 

Juizado Especial para apreciação da demanda, visto ser inviável delimitar 

o endereço da parte autora e, por consequência, a competência territorial 

deste juízo. Saliente-se que o comprovante acostado aos autos 

encontra-se em nome de empresa sem qualquer comprovação de que 

exista ligação entre a autora e referida empresa. Diante das 

circunstâncias fáticas, segundo a dicção do art. 51, inciso III, da Lei 

9.099/95 e enunciado 89 do FONAJE, a extinção do feito é medida de rigor. 

A propósito: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. 

EXTINÇÃO DO FEITO. AUSENCIA DE PREVISÃO DE REMESSA PARA O 

JUÍZO COMPETENTE. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004529939, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto José Ludwig, Julgado em 08/04/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004529939 RS, Relator: Roberto José Ludwig, Data de Julgamento: 

08/04/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/04/2014) JUIZADO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 51, III 

DA LEI Nº 9.099/95 - ENUNCIADO 89 DO FONAJE - RECURSO PROVIDO. 1 

- O art. 51, III da Lei dos Juizados Especiais, contempla a hipótese de 

extinção do feito sem julgamento de mérito quando reconhecida a 

incompetência territorial. 2 - O Enunciado 89 do FONAJE orienta que: "A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis." 3 - Recurso conhecido e provido. RNEI, 

1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 21/06/2012, Data da publicação no DJE 12/07/2012. FONAJE - 

ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser reconhecida de 

ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro 

– Rio de Janeiro/RJ). Ante o exposto, declaro a incompetência territorial e, 

em consequência, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente 

feito, com fundamento no artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95 e 

enunciado 89 do FONAJE. Condenação em custas e honorários incabíveis 

nesta fase, a teor do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. SAPEZAL, 17 de agosto de 2018. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-73.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE DA COSTA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM OAB - MT19912/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000353-73.2018.8.11.0078. REQUERENTE: DORALICE DA COSTA 

BATISTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos 

etc., Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Ausente comprovação de endereço da parte. Desse 

modo, evidencia-se a incompetência desse Juizado Especial para 

apreciação da demanda, visto ser inviável delimitar o endereço da parte 

autora e, por consequência, a competência territorial deste juízo. 

Saliente-se que o endereço constante da petição inicial é procuração 

diverge daquele constante dos documentos de fls. 25/26. Diante das 

circunstâncias fáticas, segundo a dicção do art. 51, inciso III, da Lei 

9.099/95 e enunciado 89 do FONAJE, a extinção do feito é medida de rigor. 

A propósito: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. 

EXTINÇÃO DO FEITO. AUSENCIA DE PREVISÃO DE REMESSA PARA O 

JUÍZO COMPETENTE. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004529939, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto José Ludwig, Julgado em 08/04/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004529939 RS, Relator: Roberto José Ludwig, Data de Julgamento: 

08/04/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/04/2014) JUIZADO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 51, III 

DA LEI Nº 9.099/95 - ENUNCIADO 89 DO FONAJE - RECURSO PROVIDO. 1 

- O art. 51, III da Lei dos Juizados Especiais, contempla a hipótese de 

extinção do feito sem julgamento de mérito quando reconhecida a 

incompetência territorial. 2 - O Enunciado 89 do FONAJE orienta que: "A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis." 3 - Recurso conhecido e provido. RNEI, 

1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 21/06/2012, Data da publicação no DJE 12/07/2012. FONAJE - 

ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser reconhecida de 

ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro 

– Rio de Janeiro/RJ). Ante o exposto, declaro a incompetência territorial e, 

em consequência, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente 

feito, com fundamento no artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95 e 

enunciado 89 do FONAJE. Condenação em custas e honorários incabíveis 

nesta fase, a teor do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. SAPEZAL, 17 de agosto de 2018. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000364-05.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEZAL - MT 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG OAB - DF14005 (ADVOGADO)

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura de Sapezal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000364-05.2018.8.11.0078. REQUERENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEZAL - MT REQUERIDO: PREFEITURA DE 

SAPEZAL Vistos etc., Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de ação ajuizada pelo 

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEZAL em 

face do MUNICÍPIO DE SAPEZAL objetivando o pagamento retroativo do 

adicional de periculosidade aos guardas municipais, bem como a contagem 

de tempo de serviço para aposentadoria especial. A hipótese desafia o 

reconhecimento de incompetência dos juizados especiais, uma vez que a 

parte autora não consta do rol do art. 5º da Lei 12.153/09 (Lei dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública). Nesse contexto, não há como 

permitir o prosseguimento da reclamação em epígrafe em face da 

impossibilidade legal de o autor figurar como parte nos Juizados Especiais. 

A propósito: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA. SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE. Os Sindicatos não figuram no 

rol taxativo dos legitimados para demandar perante os Juizados Especiais 

da Fazenda Pública (art. 5º, inc. I, da Lei nº 12.153/2009). Precedentes 

das Câmaras que integram o Segundo Grupo Cível desta Corte. CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE”. (Conflito de Competência Nº 

70077338531, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Francesco Conti, Julgado em 12/04/2018). Assim, a pretensão da parte 

autora pode ser exercitada tão somente perante uma das varas cíveis da 

justiça comum. Ante o exposto, com amparo nos artigos 8º e 51, IV, Lei 

9.099/95, declaro extinta, sem resolução do mérito, a presente 

reclamação. 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. P.I.C. SAPEZAL, 17 de agosto de 2018. CONRADO 

MACHADO SIMAO Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-43.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FACHI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BETIM ELETRONICOS E DISTRIBUIDORA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000021-43.2017.8.11.0078. REQUERENTE: ELISANGELA FACHI 

REQUERIDO: BETIM ELETRONICOS E DISTRIBUIDORA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de ação ajuizada por Elisangela Zachi em face 

de Betim Eletrônicos e Distribuidora. Preceitua o art. 485 do CPC: “O juiz 

não resolverá o mérito quando: (...) VIII – homologar a desistência da 

ação”. Salienta-se que é direito do autor desistir do feito a qualquer tempo, 

independentemente de concordância do réu. Segundo enunciado n° 90 do 

FONAJE, in verbis: "A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento". Não há 

que se falar em prejuízo do réu, posto que, caso necessário, poderá 

pleitear eventual direito em ação autônoma. Assim sendo, com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil e seu § 4º, JULGO 

EXTINTO o processo sem julgamento do mérito por desistência da parte 

autora, conforme ID. 12180562. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo. SAPEZAL, 17 de agosto de 2018. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29246 Nr: 1637-22.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abel Fonseca Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Biazão Basso, João Biazon 

Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247, Marcelo Huck Junior - OAB:MT/17.976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para pagar as guias de distribuição da CARTA PRECATÓRIA a 

ser expedida para Comarca de Sinop-MT para CITAÇÃO da parte 

executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30947 Nr: 486-84.2018.811.0094

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOARES DA SILVA E HASHIMOTO DA SILVA 

LTDA - ME, Luiz Carlos Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para pagar as guias de distribuição da CARTA PRECATÓRIA a 

ser expedida para Comarca de Sinop-MT para CITAÇÃO da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30163 Nr: 70-19.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - OAB:MT/21.081

 Ante o exposto INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de 

NOELI COSTA DOS SANTOS, juntado às fls. 225/236, e, via de 

consequência, mantenho a prisão preventiva decretada nestes autos por 

seus próprios fundamentos.Permaneçam os autos aguardando a 

devolução da carta precatória expedida para oitiva das testemunhas 

faltantes e, após, com a devolução da missiva devidamente cumprida, 

sendo inquiridas todas as testemunhas arrolada, dê-se vistas dos autos à 

acusação e, posteriormente, à defesa, para apresentação de suas 

alegações finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.Ciência ao 

Ministério Público Estadual. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31959 Nr: 1069-69.2018.811.0094

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PENIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA SILVA MOTA, Flávio Silva Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:23812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerente, para que 

proceda ao pagamento do complemento do valor da diligência do oficial de 

justiça para cumprimento do Mandado de Secrestro. Esclareço que, com 

base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o site 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Complemento de Diligência", preencher os dados do processo e 

emitir a guia no valor de R$ 6.240,00, nos termos da certidão do Oficial de 

Justiça de fls.52.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9772 Nr: 635-95.2009.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Simão de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Devidamente citado (fl. 50), o acusado apresentou resposta à acusação 

(fls. 58/59), arrolando como suas as mesmas testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público Estadual.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397 e 

incisos do Código de Processo Penal.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de julho de 

2017, às 16:00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas, para comparecerem à audiência 

acima designada.

Intime-se o acusado, pessoalmente, bem como, sua defesa.

Expeça-se carta precatória para oitiva de testemunha, que por ventura, 

resida em comarca diversa.

 Requisitem-se as testemunhas que são policiais.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9325 Nr: 183-85.2009.811.0094

 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: Deni Oliveira dos Santos - ME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A, Silviana 

Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:MT/11.178, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - 

OAB:MT/15.020-B, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT/12.090-A

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, para manifestar 

acerca da proposta de honorários periciais de fls. 879/884, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23072 Nr: 522-70.2012.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Zanoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Ricardo Giorgi, Valdeci Alves da Silva, 

Sady Casonatto, Valdemar Candido da Silva, Darci José Trentini, Valderi 

Alves da Silva, Agenor Casonatto, Tarciso Giorgi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pires Rocha - 

OAB:MT/13.067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Ricardo Cavina - 

OAB:MT/9.576-A, Maria Aparecida Alves da Silva - OAB:19032 PR, 

Reginaldo Monteiro de Oliveira - OAB:9945/MT

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca do ofício 

de fls. 564, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30481 Nr: 261-64.2018.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adonias Correia de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Renato da Roza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Melgar Nascimento - 

OAB:MT/17.735

 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 avaliação. Esclareço que, com base no provimento 

nº 07/2017 CGJ, deve a exequente 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 "Terra Roxa", para emitir a guia no valor de R$ 

275,00.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23465 Nr: 207-06.2015.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Cardoso Alves Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo de Mello Junior - 

OAB:MG/37.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:19.645-A, Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca do retorno 

dos autos do Tribunal de Justiça, requerendo o que de direito, no prazo 

legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11951 Nr: 686-38.2011.811.0094

 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: CMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:MT/4757, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:MT/3.546-A

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca do retorno 

dos autos do Tribunal de Justiça, requerendo o que de direito, no prazo 

legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9535 Nr: 399-46.2009.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Betunel Indústria e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida 

Kasakewitch Caetano Vianna - OAB:64585/RJ, Mauricio Guterres 

Rocha - OAB:128524/RJ, Rafael de Oliveira Maciel Monteiro - 

OAB:144483/RJ

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte embargada para 

manifestar nos termos da decisão de fls. 121, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30163 Nr: 70-19.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noeli Costa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - OAB:MT/21.081

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 253, via 

malote digital, para a Comarca de COLÍDER/MT. Código de rastreabilidade: 

81120183589430.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64519 Nr: 1979-54.2018.811.0108

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63197 Nr: 1145-51.2018.811.0108

 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: LEOMAR DA SILVA BRAGA

 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: ELIANDRA GOMES - 

OAB:MT/21.503
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiany Dutra Espindola - 

OAB:18197/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a contestação é tempestiva, razão pela qual 

impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 47697 Nr: 392-02.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093

 Processo n°: 392-02.2015.811.0108 (Código 47697)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Fernando Trindade

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

de Fernando Trindade, pela suposta prática do delito previsto no artigo 

129, §9º, Código Penal c/c a Lei nº 11.340/06.

Compulsando os autos com a devida diligência, verifica-se que foi 

apresentada a defesa prévia do acusado, e, não resta configurada 

nenhuma das hipóteses de absolvição sumária disposta no art. 397 do 

Código de Processo Penal.

Desta feita, designo audiência de instrução para o dia 18 de outubro de 

2018, às 13horas.

Na audiência serão inquiridas as testemunhas e interrogado o acusado.

Proceda-se a intimação do Ministério Público, do acusado e da Defesa.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 16 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.: 47031 Nr: 2490-91.2014.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE PORTO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 Processo n°: 2490-91.2014.811.0108 (Código 47031)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Jorge Porto de Moura

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

de Jorge Porto de Moura, pela suposta prática do delito previsto no artigo 

121, §2º, II e IV, do CP c/c a Lei nº 11.340/06.

Compulsando os autos com a devida diligência, verifica-se que foi 

apresentada a defesa prévia do acusado, e, não resta configurada 

nenhuma das hipóteses de absolvição sumária disposta no art. 397 do 

Código de Processo Penal.

Desta feita, designo audiência de instrução para o dia 18 de outubro de 

2018, às 13h30min.

Na audiência serão inquiridas as testemunhas e interrogado o acusado.

Proceda-se a intimação do Ministério Público, do acusado e da Defesa.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 16 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.: 63851 Nr: 1587-17.2018.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64728 Nr: 2099-97.2018.811.0108

 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: VHGP, CELIA GOMES DA SILVA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2099-97.2018.811.0108 (Código 64728)

Requerente: Victor Hugo Gomes Paixão

Requeridos: Estado de Mato Grosso e Outro

OBRIGAÇÃO DE FAZER

VISTOS.

Antes de analisar o mérito da presente demanda, colha-se o parecer do 

NAT, com urgência.

Transcorrido o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem manifestação, 

certifique-se e após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 16 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.: 51864 Nr: 471-44.2016.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRIADERO LAS CALLANAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BELONI TRICHES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Jardim Matos - 

OAB:RS0087196, Ramiro Gigena Wrege - OAB:RS0090018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono a presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para tentativa de cumprimento por hora 

certa, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo 

de 30 dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 45983 Nr: 1782-41.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIANE SEPULCHRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Fontoura de Souza 

Junior - OAB:RS/102.243

 Processo n°: 1782-41.2014.811.0108 (Código 45983)

Reeducanda: Rosiane Sepulchro

EXECUTIVO DE PENA

VISTOS.

Cuida-se de Executivo de Pena da reeducanda Rosiane Sepulchro, 
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condenada a 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto.

Compulsando os autos verifica-se que sequer foi dado início ao 

cumprimento da pena, razão pela qual se impõe o reconhecimento da 

prescrição da pretensão executória, já que o trânsito em julgado da 

sentença para o Ministério Público ocorreu em 07/02/2014.

 Nesse sentido, considerando que a pena aplicada é não excede dois 

anos, a prescrição ocorre em 4 anos, consoante disposto no artigo 109, 

V, do CP, ou seja, ocorreu em 08/02/2018.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade da reeducanda Rosiane 

Sepulchro, devidamente qualificada nos autos, pela ocorrência da 

prescrição da pretensão executória.

Cientifique-se o Ministério Público e a defesa.

Procedam-se às comunicações e anotações de praxe, nos termos da 

CNGC/MT.

Publique-se.

Registra-se.

Intimem-se.

Transitada em julgado a presente sentença, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 06 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.: 20537 Nr: 1517-83.2007.811.0108

 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: DIRCEU LUIZ DEZEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IZIDORO SEBASTIÃO 

BREITENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:MT 13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

quanto a penhora no rosto dos autos, no montante de 50% da meação dos 

bens, em cumprimento da decisão nos autos nº nº 945-88.2011.811.0108, 

em trâmite na VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH-MT proposta por 

BANCO DO BRASIL S/A em face de ESPÓLIO DE IZIDORO SEBASTIÃO 

BREITENBACH e SILVIA INES BREITENBACH.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 20537 Nr: 1517-83.2007.811.0108

 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: DIRCEU LUIZ DEZEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IZIDORO SEBASTIÃO 

BREITENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:MT 13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

para manifestação no prazo de 15 dias quanto ao auto de avaliação dos 

bens, quanto a indicação dos bens não encontrados pela Oficial de 

Justiça e para recolhimento de complemento do depósito da diligência, no 

valor de R$ 126,90 em favor da Oficial de Justiça Pamella Daiane Meinerz, 

devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, em 

conformidade com o requerimento a fl. 155, sob pena de expedição de 

certidão de crédito em favor da Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59620 Nr: 2124-47.2017.811.0108

 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: HEITOR DORVALINO TOMIELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que decorreu o prazo para Município de Tapurah apresentar 

contestação, sem manifestação. CERTIFICO, ainda, que a contestação 

apresentada pelo Estado de Mato Grosso é tempestiva, com relação a 

primeira citação, razão pela qual impulsiono os autos para promover a 

intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 15 dias 

manifestar-se em impugnação a contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 48460 Nr: 788-76.2015.811.0108

 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: Sebastiana Natalina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruna da Silva Farina, Espólio de Adail Farina, 

SUELEN FARINA, ILAIR TEREZINHA FARINA MENEGASSI, ROSEMARI 

FARINA LOSS, CLEUCIANO FARINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B, 

FERNANDO DE MATOS BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO 

GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES, OAB 13458-A, com carga do presente 

feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 41140 Nr: 1702-48.2012.811.0108

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAS JOAO VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 11840, ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B, SERGIO 

LUIS DALTO DE MORAES - OAB:OAB/MT 13458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:OAB/MT 17596, Fábia Cristina Walter - OAB:MT 16136, 

JIANCARLO LEOBET - OAB:OAB/MT 10718, JOYCE CARLA MARZOLA 

DE ANDRADE HEEMANN - OAB:OAB/MT 8723, RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:MT 15326

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES, OAB 13458-A, com carga do presente 

feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58703 Nr: 1540-77.2017.811.0108

 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: WALDOMIRO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO, OAB 12584, com carga do presente 

feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 54331 Nr: 1823-37.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOMIRO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que decorreu o prazo sem a devolução dos autos em 

secretaria, impulsiono-os novamente promover a intimação do douto 

procurador Dr. AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO, OAB 12584, para no 

prazo de 3 dias proceder a devolução do feito em secretaria, nos termos 

do art. 431 da CNGC, 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 as penas e art. 234, §2°, com a consequente 

formalização do procedimento de busca e apreensão de autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000170-12.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

WAIRES JOAQUIM DE SOUZA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 18.09.2018 as 

13h40min.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000170-12.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

WAIRES JOAQUIM DE SOUZA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 18.09.2018 as 

13h40min.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000171-94.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

WAIRES JOAQUIM DE SOUZA (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)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 18.09.2018 as 14h.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000171-94.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

WAIRES JOAQUIM DE SOUZA (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)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 18.09.2018 as 14h.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000172-79.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

WAIRES JOAQUIM DE SOUZA (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)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 18.09.2018 as 

14h20min.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000172-79.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

WAIRES JOAQUIM DE SOUZA (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)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 18.09.2018 as 

14h20min.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000174-49.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO GONCALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 18.09.2018 as 

14h40min.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000174-49.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO GONCALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)
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Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 18.09.2018 as 

14h40min.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000175-34.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO GONCALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 18.09.2018 as 15h.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000178-86.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GUEDES (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)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 18.09.2018 as 

15h20min.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000178-86.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GUEDES (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)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 18.09.2018 as 

15h20min.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000179-71.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

EDICEIA LUIZA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 18.09.2018 as 

15h40min.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000189-18.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 18.09.2018 as 

16horas.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000191-85.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 18.09.2018 as 

16h20min.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000192-70.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 18.09.2018 as 

16h40min.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 13984 Nr: 231-47.2004.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJDS, VJDS, AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA 

PERES - OAB:11203, FLÁVIO BUENO PEDROZA - OAB:OAB/MT 21.797, 

REJANNE CILIATO COUTINHO - OAB:

 Considerando que o réu Reinaldo José de Souza, devidamente citado via 

edital à fl. 106, constituiu advogado nos autos – fl. 201, DETERMINO a 

intimação da douta causídica para que apresente resposta à acusação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 13984 Nr: 231-47.2004.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJDS, VJDS, AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA 

PERES - OAB:11203, FLÁVIO BUENO PEDROZA - OAB:OAB/MT 21.797, 

REJANNE CILIATO COUTINHO - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 316, do Código de Processo Penal, REVOGO A PRISÃO 

PREVENTIVA decretada em desfavor do réu Almir José de Souza, 

devidamente qualificado nos autos.Ainda, com fulcro no artigo 319 do 

Código de Processo Penal, aplico as seguintes MEDIDAS CAUTELARES, 

por serem suficientes a prevenção da reiteração criminosa, as quais 

deverão ser aceitas pelo acusado para a concessão de sua liberdade, 

bem como devidamente cumpridas, sob pena de conversão em prisão 

preventiva:1.Comparecimento mensal e obrigatório ao juízo, para informar 

e justificar suas atividades, bem como para apresentar o endereço 

atualizado em que poderá ser localizado, até o dia 22 (vinte e dois) de 
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cada mês, a começar no mês de agosto de 2018;2.Proibição de frequentar 

bares, festas e congêneres enquanto durar o processo;3.Não se 

ausentar de sua residência, por mais de 05 (cinco) dias, sem comunicar 

em juízo o local onde poderá ser encontrado;4.Recolhimento domiciliar no 

período noturno e nos dias de folga.Aceitas as condições, e advertido o 

beneficiário de que o descumprimento das medidas impostas importará em 

imediata expedição de mandado de prisão, cumpra-se a presente 

decisão.EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por 

outro motivo estiver preso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61052 Nr: 458-80.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 334 e 455 do CPC, para comparecer 

na AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, designada nos presentes autos para o dia 

18/09/2018 com início às 16:20 horas, consignando ainda que a intimação 

da parte autora será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º 

do CPC), bem como das suas testemunhas no caso de audiência de 

instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , dispensando-se a 

intimação do juízo.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50232 Nr: 32-68.2012.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELE CRISTINA ROMERO 

MUNHOZ - OAB:20748/O

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas 

Eliane Martins dos Santso e Ailton Batista da Silva para o dia 06/09/2018 

às 13h00min.

Intimem-se as testemunhas no endereço fornecido às fls. 190/191.

Intimem-se MP e Defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28065 Nr: 748-03.2009.811.0077

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ferreira da Silva, Vanderlei Barbosa da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célia Maria dos Santos - 

OAB:5278-B/MT, Fabiana Barbieri Carneiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 Certifico e dou fé que, por contato telefônico no Departamento Auxiliar da 

Pesidencia - DAPI a servidora Alana, matricula 37435 informou que esta 

Requisição de Pequeno Valor - RPV cujo número do protocolo é 3988/2016 

atualmente está aguadando disponibilidade de verba para que se efetue o 

pagamento.

Era o que me cumpria certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54354 Nr: 911-07.2014.811.0077

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Pereira Borba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): São José S/A Agrícola e Pastoril, Inácio Coelho 

Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiróz - 

OAB:7.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11.519/MT

 Vistos, etc.

A decisão embargada não contém omissão, obscuridade ou contradição, 

sendo que a argumentação da parte embargante demonstra 

exclusivamente a insatisfação quanto ao mérito da questão, sobretudo 

quanto à aplicação do direito aos fatos.

Logo, os embargos de declaração não são a via adequada para a reforma 

da decisão proferida, cabendo à parte a propositura do recurso 

processual cabível.

Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57638 Nr: 84-25.2016.811.0077

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felix Paz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721

 Vista à parte autora.

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos à Execução (impugnação ao cumprimento de 

sentença) apresentada pelo INSS nos autos da execução movida por 

FELIX PAZ (nº 520-33.2006.811.0077 – Código 23924), alegando, em 

síntese, que há excesso de execução pelas seguintes razões:

a) a atualização monetária deve seguir o disposto no art. 1º-F da Lei 

9.494/97.

A parte impugnada sustentou a correção de seus cálculos e pleiteou a 

homologação.

 É o sucinto relatório. DECIDO.

No que diz respeito à atualização monetária, verifico que a sentença 

exequenda determinou expressamente a observância do disposto no 

Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal, conforme realizado 

pela parte impugnada.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO 

(impugnação ao cumprimento de sentença) e, via de consequência, 

homologo o cálculo de fls. 107 dos autos da execução em apenso.

Condeno a parte impugnante (INSS) ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro no percentual mínimo de cada uma das faixas 

previstas no art. 85, §3º do Código de Processo Civil, tendo como base de 

cálculo o valor da execução reconhecido nesta decisão.

 Transitada em julgado esta decisão, traslade-se cópia para os autos da 

execução, arquivando-se os autos dos embargos, e expeçam-se 

precatórios/RPVs individualizados, referentes ao principal e aos 

honorários advocatícios sucumbenciais, na forma da lei e da 

regulamentação do Eg. TRF1.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50131 Nr: 1502-71.2011.811.0077

 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: Nedina Maria Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aretusa Aparecida Francisca 

Moreira - OAB:13095-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, expedi Alvará Eletrônico nº 427761-9. Status: 
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Aguardando assinatura do Juiz.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55479 Nr: 189-36.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celma Grinalda de Souza Cherqui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aretusa Aparecida Francisca 

Moreira - OAB:13095-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, expedi Alvará Eletrônico nº 427768-6 e 

427769-4. Status: Aguardando assinatura do Juiz.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30098 Nr: 1197-24.2010.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Gonçalves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aretusa Aparecida Francisca 

Moreira - OAB:13095-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, expedi Alvará Eletrônico nº 427949-2. Status: 

Aguardando assinatura do Juiz.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52152 Nr: 335-48.2013.811.0077

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcilene Aparecida Cebalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, expedi Alvará Eletrônico nº 427953-0 e 

427951-4. Status: Aguardando assinatura do Juiz.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31886 Nr: 1186-58.2011.811.0077

 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: Patiojovani Salvatierre Eguez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, expedi Alvará Eletrônico nº 427971-9. Status: 

Aguardando assinatura do Juiz.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52162 Nr: 345-92.2013.811.0077

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ilda Chubé Paticú

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, expedi Alvará Eletrônico nº 427956-5 e 

427955-7. Status: Aguardando assinatura do Juiz.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51399 Nr: 1230-43.2012.811.0077

 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 Martina Tomicha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, expedi Alvará Eletrônico nº 427969-7. Status: 

Aguardando assinatura do Juiz.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31886 Nr: 1186-58.2011.811.0077

 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: Patiojovani Salvatierre Eguez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, expedi Alvará Eletrônico nº 427973-5. Status: 

Aguardando assinatura do Juiz.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60785 Nr: 425-17.2017.811.0077

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Rafaella Soares Nava

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Rafaella Soares Nava - 

OAB:13358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de abrir vista, para que, dentro do prazo legal, apresente dados bancários 

(Advogado/parte, se for o caso) para expedição de Ofício/Alvará, 

conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58671 Nr: 551-04.2016.811.0077

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Rafaella Soares Nava

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Rafaella Soares Nava - 

OAB:13358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de abrir vista, para que, dentro do prazo legal, apresente dados bancários 

(Advogado/parte, se for o caso) para expedição de Ofício/Alvará, 

conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57288 Nr: 888-27.2015.811.0077

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carina Cristina França Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Cristina França Soares - 

OAB:17.659/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de abrir vista, para que, dentro do prazo legal, apresente dados bancários 

(Advogado/parte, se for o caso) para expedição de Ofício/Alvará, 

conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56035 Nr: 423-18.2015.811.0077

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carina Cristina França Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Rafaella Soares Nava - 
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OAB:13358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de abrir vista, para que, dentro do prazo legal, apresente dados bancários 

(Advogado/parte, se for o caso) para expedição de Ofício/Alvará, 

conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55148 Nr: 34-33.2015.811.0077

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carina Cristina França Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Rafaella Soares Nava - 

OAB:13358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de abrir vista, para que, dentro do prazo legal, apresente dados bancários 

(Advogado/parte, se for o caso) para expedição de Ofício/Alvará, 

conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54255 Nr: 829-73.2014.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia da Silva Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de abrir vista, para que, dentro do prazo legal, apresente dados bancários 

(Advogado/parte, se for o caso) para expedição de Ofício/Alvará, 

conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50061 Nr: 1430-84.2011.811.0077

 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: Nilo Sergio Cruz Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogério de Souza e Silva 

- OAB:20.236/O, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de abrir vista, para que, dentro do prazo legal, apresente dados bancários 

(Advogado/parte, se for o caso) para expedição de Ofício/Alvará, 

conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 20730 Nr: 201-36.2004.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERLINDA COELHO MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradora Federal do INSS 

- OAB:3.833/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de abrir vista, para que, dentro do prazo legal, apresente dados bancários 

(Advogado/parte, se for o caso) para expedição de Ofício/Alvará, 

conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114177 Nr: 476-50.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO AUGUSTO DONATTI, SALETE IZABEL 

TELO DONATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 476-50.2017.811.0102

Código n. 114177

Vistos etc.

Trata-se de execução e título extrajudicial proposta por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – SICREDI CELEIRO DO 

MT em desfavor de Juliano Augusto Donatti.

À ref. 36, foi juntado aos autos termo de acordo extrajudicial realizado 

entre as partes, onde pugnam pela sua homologação e suspensão dos 

autos até o prazo final para cumprimento do acordo (20/08/2020).

É o necessário relatório.

DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o novo acordo judicial celebrado entre as partes, uma vez que são 

elas maiores, capazes, estão regularmente representadas e os direitos em 

questão são disponíveis.

Nos termos do artigo 922, caput, do CPC, SUSPENDO o presente feito até 

o decurso do prazo para o integral cumprimento do débito (20/08/2020).

Decorrido o prazo de suspensão, DÊ-SE vista ao exequente pelo prazo de 

05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, venham conclusos.

REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o artigo 1.181 da 

CNGC.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Intimem-se.

Vera/MT, 16 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117869 Nr: 1977-39.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE CARLA MARZOLA DE 

ANDRADE - OAB:8723/MT, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:15326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1977-39.2017.811.0102

Código n. 117689

Vistos, etc.

Trata-se de ação sob o rito comum, ajuizada por Laercio Henrique 

Heemann, em desfavor de Emily Lara Heemann.

Em audiência de conciliação (ref.32), na presença do Ministério Público, as 

partes compuseram amigavelmente o objeto da presente ação.

 O instrumento do acordo está em ordem e, pois, apto a merecer 

homologação.

Considerando a manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO por 

sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de 

vontades realizado, pelo que JULGO EXTINTA a presente ação, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil, passando a fazer parte integrante da presente 

sentença, o acordo de ref. 32.

Sem custas e sem honorários advocatícios, uma vez que a parte autora 

atua sob o pálio da justiça gratuita.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautela.
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CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera/MT, 15 de Agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121198 Nr: 458-92.2018.811.0102

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n. 458-92.2018.811.0102

Código n. 121198

Vistos, etc.

Trata-se de ação sob o rito especial, ajuizada por Valmir Araújo de França 

Santos, em desfavor de Edinalva Rodrigues Araújo, visando os interesses 

da menor Alice Rodrigues Araújo.

Em audiência de conciliação (ref.57), na presença do Ministério Público, as 

partes compuseram amigavelmente acerca do objeto da presente ação.

 Com efeito, os direitos da menor se encontram suficientemente 

preservados, razão pela qual, a homologação do acordo é medida que se 

impõe, pois, os termos da transação não são contrários ao direito.

Diante disso, HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo de vontades realizado, pelo que JULGO EXTINTA a 

presente ação, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil, passando a fazer parte 

integrante da presente sentença, o acordo de ref. 57 por preservar 

suficientemente o interesse das partes, mormente da menor envolvido.

Sem custas e sem honorários advocatícios, uma vez que a parte autora 

atua sob o pálio da justiça gratuita.

 Tendo em vista a nomeação de advogado dativo para atuar neste feito 

representando a parte autora, FIXO os honorários advocatícios em 04 

(quatro) URH, observados os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como à complexidade do feito.

Expeça-se certidão em favor da defensora dativa, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautela.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera/MT, 14 de Agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122370 Nr: 1009-72.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUELINO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO 

MARANHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1009-72.2018.811.0102

Código n. 122370

Vistos etc.

Trata-se de ação pelo rito comum, proposta por Roquelino Santos em 

desfavor de CEMAR – Companhia Energética do Maranhão.

No curso do processo, as partes informaram nos autos que entabularam 

acordo extrajudicial, pugnado a este juízo pela homologação do acordo e 

suspensão processual ate a efetivação e cumprimento das obrigações 

ora assumidas.

 Contudo, verifica-se que algumas das condições do acordo não têm 

prazo para cumprimento, como é o caso da exclusão do nome do autor do 

cadastro de inadimplemento. O artigo 313, §4° do CPC limita o período de 

suspensão quando se tratar de ação de conhecimento para 06 (seis) 

meses.

Assim, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem quanto ao eventual 

interesse na homologação da transação e extinção do feito, com 

resolução do mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC, ou estabeleça 

prazo para cumprimento dos demais itens do acordo. Prazo: 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Intimem-se.

Vera/MT, 15 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108025 Nr: 1362-20.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVALDO CLEMENTINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Autos n.1362-20.2015.811.0102

Código n. 108025

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO em desfavor de ROSIVALDO CLEMENTINO DA COSTA, 

imputando a este o delito do artigo 15 da Lei n° 10.826/2003.

Em audiência realizada na data de 19 de julho de 2017, foi proposta a 

parte ré a Suspensão Condicional do Processo, pelo prazo de 02 (dois) 

anos, sujeitando-se ao cumprimento de algumas condições, impostas em 

audiência, tendo sido a proposta aceita pela parte acusada e pelo seu 

advogado.

Cumprida integralmente as condições (pág. 237/250 e 253/256), o 

Ministério Público pugnou pela declaração da extinção da punibilidade da 

ré (pág. 259).

DECIDO.

Dispõe o artigo 89 da Lei 9.099/95, o seguinte:

Artigo 89 – Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou 

inferior a um ano, abrangidas ou não por essa Lei, o Ministério Público, ao 

oferecer a denuncia, poderá propor a suspensão condicional do 

processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo 

processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os 

demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena 

(artigo 77 do código penal).

§ 5º - Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a 

punibilidade.

 No caso em tela, verifica-se que o prazo da suspensão condicional 

expirou sem que tenha havido a sua revogação, motivo pelo qual a 

extinção da punibilidade da denunciada é de rigor.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ROSIVALDO CLEMENTINO DA 

VOSTA.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se a todas as comunicações 

necessárias, bem como às devidas baixas.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas necessárias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 15 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103952 Nr: 1466-46.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMA SANTOS JARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A, CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - 

OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos nº: 1466-46.2014.811.0102

 Código n°: 103952

Vistos, etc.

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se quanto a atualização do valor do imóvel realizada à ref. 69.

Havendo concordância, ou decorrido o prazo sem manifestação, 

PROCEDA-SE o leilão designado nos autos.

 Todavia, em caso de discordância das partes, DETERMINO, desde já, a 

realização de nova avaliação do imóvel, a ser realizada pelo Oficial de 

Justiça, juntando-se o laudo nestes autos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Com a juntada da nova avaliação pelo Oficial de Justiça MANIFESTEM-SE 

as partes em 05 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS.

Vera/MT, 15 de Agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120985 Nr: 352-33.2018.811.0102

 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: TV, CHIF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 352-33.2018.811.0102

Código n°: 120985

Vistos, etc.

1. Inicialmente, proceda-se a alteração da classe processual para 

cumprimento de sentença.

2. Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por KENNEDY 

APARECIDO VARASCHINI FARIAS e KENDRYCK ENRIQUE VARASCHINI 

FARIAS, ambos representados por sua genitora Tainara Varaschini, 

assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em face de 

CLAUDIO ENRIQUE ITAI FARIAS, pelo rito da prisão (ref. 29).

3. INTIME-SE a parte executada pessoalmente para, em 03 (três) dias, 

para efetuar o pagamento da pensão alimentícia em atraso, e as que 

vencerem no curso do processo, e no prazo legal de 03 (três) dias, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de 

ser-lhe decretada a prisão civil, conforme § 3° do artigo 528 do CPC e 

Súmula 309 do STJ, ressaltando que a prisão somente se dará quanto ao 

inadimplemento dos últimos três meses.

2.1. Sob o valor do débito deverá ser acrescido o valor dos honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa (art. 827, do CPC).

 2.2. No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão (art. 827, §1º, do CPC).

3. Transcorrido o prazo “in albis” DETERMINO o encaminhamento a 

protesto desta declaração de existência de dívida alimentar no valor 

devidamente atualizado.

 4. Não sendo realizado o pagamento no prazo legal, DÊ-SE vista a parte 

autora para atualização do débito, bem com ciência ao Ministério Público, 

na qualidade de fiscal da lei. Após, conclusos para análise dos demais 

pedidos.

6. CIÊNCIA ao Ministério Público

7. CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Vera-MT, 15 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116807 Nr: 1529-66.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES ANTONIO LUZZI FIORAVANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14810

 Autos nº: 1529-66.2017.811.0102

 Código n°: 116807

Vistos etc.

Trata-se de ação de ação civil pública por dano ambiental proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Euclides Antônio 

Luizzi Fioravanco.

Realizado acordo entre as partes, este foi homologado em 05/12/2017 

(ref. 30), sendo extinto o processo, com resolução de mérito, ante o 

acordo realizado.

A parte requerida apresentou petições nos autos (ref. 32, 34, 42, 43, 47), 

de forma a comprovar o cumprimento do acordo realizado entre autor e 

réu.

Com vistas, o Ministério Público pugnou pela extinção o processo, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC.

Verifica-se que o processo já foi extinto, com resolução do mérito, 

conforme sentença proferida à ref. 30.

Assim, nada mais sendo requerido pelo Ministério Público, ARQUIVEM-SE 

os autos, mediante as baixas de estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 14 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118119 Nr: 2074-39.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO VANDO CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSILENE NIZA DE SOUZA - 

OAB:22137/B

 Autos n. 2074-39.2017.811.0102

Código n. 118119

Vistos, etc.

Trata-se de ação pelo rito comum, proposta por SEBASTIÃO VANDO 

CAMILO, em face do MUNICÍPIO DE VERA/MT, objetivando seja declarada a 

prescrição do crédito tributário, com o consequente cancelamento do 

protesto.

Entre um ato e outro, o requerido informou nos autos que o requerente 

efetuou o pagamento dos débitos referentes à CDA 80/2014, objeto da 

presente ação, postulando assim pela extinção do feito, ante a perda do 

objeto (ref. 38).

 Instada, a Defensoria Pública, representante do requerente nestes autos, 

manifestou favoravelmente ao pedido de extinção do feito (ref. 43).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. DECIDO.

O caso é de extinção do feito, sem julgamento de mérito, ante a perda de 

objeto.

Como é cediço, o interesse de agir, traduzido pela necessidade ou pela 

utilidade da tutela jurisdicional, que é um requisito prévio de admissibilidade 

do exame da questão de mérito, deve existir tanto no momento do 

ajuizamento da ação, bem como durante toda a demanda, inclusive no 

instante em que a sentença é prolatada.

No caso, infere-se que não mais persiste a necessidade e a utilidade do 

prosseguimento da presente demanda, tendo em vista o requente 

procedeu a quitação do débito.

Desse modo, a presente ação perde seu objeto, devendo, desse modo, 

ser extinta na forma do artigo 485, VI do CPC.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação de providências, nos 

termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Sem custas a ressarcir.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Vera/MT, 14 de Agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118759 Nr: 2349-85.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSR, LGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA - 

OAB:17585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para DECLARAR que 

Carlos Gabriel Muncio Companhone é pai biológico de Laura Gabriely 

Rodrigues. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

formulado pelos requeridos. [...] CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124509 Nr: 2011-77.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2011-77.2018.811.0102Código n°: 124509Vistos, etc.I)RECEBO 

a inicial em todos os seus termos. II)Uma vez que a parte autora 

manifestou interesse na realização de audiência de conciliação, 

DESIGNE-SE a solenidade, conforme a pauta do conciliador desta 

comarca.III)INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente 

ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC).IV)Na hipótese do parágrafo anterior, 

caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, 

o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início na data da 

audiência (art. 335, I, NCPC). V)[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124072 Nr: 1859-29.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO WILLY JARDIM DA SILVA, 

ANDERSON JOSE PADILHA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - 

OAB:23089/O, MARIA CRISTINA DE SÁ PEREIRA - OAB:25351/B

 Autos n. 1859-29.2018.811.0102Código n. 124072Vistos, etc.Trata-se de 

comunicação do cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos 

em desfavor de ANDERSON JOSÉ PADILHA DE LIMA, nesta data de 13 de 

agosto de 2018.De acordo com o Provimento n° 12/2017, caberia a este 

magistrado designar a audiência de custódia para a análise, durante esse 

ato, da regularidade da ação policial durante a prisão. Contudo, uma vez 

que este magistrado está, nesta data, na comarca de Sorriso/MT, onde 

jurisdiciona por designação na 2° Vara Cível, conforme Portaria n° 

20/2018-PRES/TJMT, tendo inclusive audiências pré agendadas, as quais 

realiza nesta data, tem-se por inviável a realização da audiência de 

custódia, o que não significa, por óbvio, que não se possam verificar, na 

fase de instrução processual, eventuais excessos ou abusos por parte 

de agentes públicos, adotando-se as providências cabíveis.Impende 

salientar, ademais, que a Coordenadoria de Tecnologia de Informação do 

TJMT, em e-mail datado de 28/08/2017, informou a todos os magistrados 

do Estado que “não dispomos de meios estruturados e seguros para a 

realização da audiência de custódia por videoconferência. Os padrões de 

qualidade mínimos para este tipo de atividade ainda serão testados sob os 

recursos tecnológicos disponíveis em cada localidade”, o que torna 

corrobora a inviabilidade de realização da solenidade neste momento. Feita 

essa ressalva, e tendo em vista que encontram-se presentes os motivos 

que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado, 

DETERMINO o integral cumprimento da decisão de ref. 28.DETERMINO a 

realização do exame de corpo delito no réu, com a posterior juntada aos 

autos.Na oportunidade, CITE-SE o réu nos termos da decisão de ref. 

05.CIENTIFIQUE-SE a autoridade policial da presente decisão, a fim de que 

providencie o encaminhamento do réu ao estabelecimento prisional.Serve 

a presente decisão como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO no que 

couber. CIÊNCIA ao Ministério Público.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Vera/MT, 13 de Agosto de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124353 Nr: 1971-95.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA RODRIGUES DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745/O, BRUNA THOMAZI GARCIA - OAB:91724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1971-95.2018.811.0102Código n°: 124353Vistos etc.RECEBO a 

inicial eis que presentes os requisitos legais.DEFIRO os benefícios da 

justiça gratuita.INTIME-SE a parte autora, que deverá informar no prazo de 

05 (cinco) dias, se tem interesse na realização da audiência de 

conciliação. Manifestado o desinteresse, CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil) 

observando o artigo 183 do CPC.Caso a autora permaneça inerte no 

quinquídio acima ou informe ter interesse na audiência, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, conforme pauta do conciliador da Comarca de 

Vera/MT.INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente 

ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC).Na hipótese do parágrafo anterior, caso 

infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o 

prazo para a parte requerida contestar a ação terá início na data da 

audiência (art. 335, I, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º 

do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação será a 

data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na audiência de 

conciliação.Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124376 Nr: 1980-57.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA MARIA COSTELA DAMBRÓSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela.Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que a parte 
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requerida, por meio do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, 

subscrito pelo Procurador Federal Dilson Ferreira Pedrosa Filho, requereu, 

fundamentadamente, a dispensa da solenidade.CITE-SE a parte ré para, 

querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo 

Civil).Desde logo, com fundamento do art. 438, II, do NCPC, REQUISITO as 

cópias de todos os procedimentos administrativos correspondentes ao 

pedido de aposentadoria rural por idade postulado pela parte 

autora.Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar 

a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:1.Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive 

com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;2.Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção.Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 15HORAS.Com efeito, 

a designação precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se 

na efetividade do processo, economizando-se atos processuais, sendo 

certo que nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma 

vez que respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão 

prévia será prontamente analisada quando da audiência.Desse modo, 

deverão as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da 

intimação do agendamento da audiência, apresentar o rol de testemunhas 

(art. 357, § 4º, NCPC), as quais deverão ser informadas/intimadas da 

audiência (dia, hora e local) pelo advogado da parte, sendo dispensada a 

intimação do juízo, nos termos do art. 455, caput, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124340 Nr: 1961-51.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°1961-51.2018.811.0102

Código n° 124340

Vistos, etc.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, apresentando nos autos documentos que comprovem o 

início de prova material, especificamente quanto ao período de carência do 

benefício requerido, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos 

termos do artigo 321 c/c artigo 332 inciso II, ambos do Código de Processo 

Civil.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Vera/MT, 06 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112434 Nr: 1405-20.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zurich Minas Brasil Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO PALU & CIA LTDA-ME, ARLINDO 

PALÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE a ação para condenar os requeridos no 

pagamento de R$9.439,03 (nove mil quatrocentos e trinta e nove reais e 

três centavos), que devem ser corrigidos pelo IGP-M desde o desembolso 

(art. 884 do CC), bem como acrescidos de juros de 12% ao ano a partir da 

citação (arts. 405 do CC).Em face da sucumbência, condeno os réus ao 

pagamento das custas processuais e honorários, este último em 10% 

sobre o valor da condenação, tendo em vista o trabalho exigido no feito 

(arts. 85, §2º, do CPC).Interposto recurso de apelação, 

independentemente de indevida análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos artigos 994 a 1.014 do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte apelada para contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. Destarte, decorrido o prazo para 

recursos voluntários e não havendo manifestação das partes, subam os 

autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.Após o trânsito 

em julgado, DÊ-SE vista à parte autora para promover o de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido in albis o prazo, AO ARQUIVO, com 

as anotações necessárias, sem prejuízo de desarquivamento, a pedido da 

parte.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Vera-MT, 09 de agosto de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112623 Nr: 1486-66.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIPINO VOGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 

487, inciso I, do novo Código de Processo Civil, para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS a implementar, em favor do autor, o 

benefício de prestação continuada (art. 20, caput, Lei nº 8.742/93), com 

data do início do benefício (DIB) em 12/01/2017 – data do ajuizamento da 

ação – RE 631.240/MG). Sobre o valor retroativo deverão incidir: a) 

correção monetária pelo IPCA (RE - 870947/SE); e b) juros de mora, desde 

o vencimento de cada parcela devida, aplicando-se o índice previsto para 

a caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97).Sem custas a 

ressarcir, pois o autor é beneficiário da justiça gratuita.CONDENO a 

autarquia ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre 

as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do 

art. 85, § 3º, I, do CPC/2015 e da Súmula nº 111 do STJ.Sentença não 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o valor da 

condenação não supera 1000 (mil) salários mínimos.Interposto recurso de 

apelação, independentemente de indevida análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos artigos 994 a 1.014 do 

Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada para contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. 

Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. Após o trânsito em 

julgado, DÊ-SE vista à parte autora para promover o de direito no prazo de 

10 (dez) dias. Sem manifestação, AO ARQUIVO, sem prejuízo de 

desarquivamento a pedido da parte.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Vera-MT, 16 de agosto de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71576 Nr: 680-07.2011.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DOS SANTOS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE F.PIRES - 

OAB:7679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO DE PASSOS CRAVEIRO 

FILHO - OAB:15.190 GO, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 Autos nº: 680-07.2011.811.0102

 Código n°: 71576

Vistos etc.

Trata-se de ação pelo rito comum, em fase de cumprimento de sentença, 

movido por Adriano Valente Pires em face de Banco Panamericano S/A.

O requerente informou nos autos (pág. 256) que houve o cumprimento da 

obrigação, de forma que pugna pelo arquivamento do feito.

 Vieram-me os autos conclusos.
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É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação imposta no título 

judicial, JULGO EXTINTA a execução, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

Custas pagas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

Vera-MT, 17 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71924 Nr: 1027-40.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO BOEING, EDNA DE FARIAS

 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: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Autos nº: 1027-40.2011.811.0102

Código nº: 71924

Vistos, etc.

 A parte exequente manifestou-se nos autos (pág. 957/958) pugnando 

pelo reconhecimento de erro material na decisão de fl. 955, uma vez que 

os embargos de declaração às fls. 462/463 concedeu ao advogado 

destituído a porcentagem de 70% relacionados aos honorários 

sucumbenciais, enquanto que a decisão de fl. 955 determinou o depósito 

de 30% dos honorários sucumbenciais, relacionados ao advogado 

destituído.

Trata-se, efetivamente, de erro material, que pode ser reconhecido e 

reduzido de ofício pelo juízo.

 Portanto, com fundamento no art. 463, I, do Código de Processo Civil, 

retifico parcialmente a decisão proferida à pág. 955, passando a ficar da 

seguinte forma: “Assim, visando sanar a omissão apontada, DETERMINO 

que o valor referente aos 70% dos honorários advocatícios relacionado 

ao advogado destituído, Doutor Renato Feliciano de Deus Nery, seja 

depositado em juízo”.

O restante da decisão permanece inalterado.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 17 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-61.2013.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE OLIVEIRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Processo número: 8010130-61.2013.811.0102 Vistos etc. DEFIRO o 

pedido da parte autora (ID n° 1482038). Analisando os autos, verifico que 

a parte requerida pagou parcialmente o valor a título de cumprimento de 

sentença. Assim, INTIME-SE a parte requerida para que, em 15 (quinze) 

dias, realizar o pagamento do valor remanescente, indicado no petitório de 

ID n°1482038. No mais, considerando que a advogada da requerente 

possui poderes para receber e dar quitação, EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento do valor depositado junto ao ID n° 11271948, transferindo-se 

a quantia para a conta corrente indicada ao ID n° 1482038, de titularidade 

causídica. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera /MT, 16 de agosto 

de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-18 EXCEÇÕES

Processo Número: 1000064-05.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS (EXCEPIENTE)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº: 1000064-05.2017.8.11.0102 Vistos etc. CITE-SE a parte 

executada para o pagamento da dívida constante do pedido inicial, em 03 

(três) dias, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 829, caput, do CPC/2015), sob pena de penhora de tantos bens 

quantos bastem para garantia do débito e seus acréscimos. Não havendo 

pagamento, o Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado 

deverá proceder de imediato à penhora de bens, proceder à avaliação dos 

bens, devendo a avaliação a ser realizada pelo Oficial de Justiça conter 

todos os elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor 

(art. 829, § 1º c/c art. 870 do Novo Código de Processo Civil - Lei nº 

13.105/2015). Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o 

cônjuge da parte executada. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência 

de conciliação, e INTIME-SE a parte executada para comparecer à 

audiência designada, quando poderá oferecer embargos, por escrito ou 

verbalmente (art. 53, § 1º da Lei 9.099/95). Não apresentados os 

embargos em audiência, ou julgados improcedentes, manifeste-se a parte 

exequente no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do § 3º do art. 53 da lei 

nº 9.099/95. Se a parte executada optar pelo parcelamento previsto no 

artigo 916 do CPC/2015, manifeste–se a parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, vindo em conclusão a seguir. O oficial de justiça, não 

encontrando a parte executada para citá-la, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, de preferência aqueles 

eventualmente indicados pela parte exequente, devendo, ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar a mesma duas 

vezes em dias distintos, de tudo certificando no mandado (artigo 830, §1º 

do CPC/2015). Ficam os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por 

cento) do valor do crédito executado, na forma do art. 827, caput, do 

CPC/2015. Em caso de pagamento integral do valor indicado na inicial, no 

prazo citado no item 1 acima, os honorários advocatícios são devidos pela 

metade (art. 827, §1º, CPC/2015). Inexistindo bens penhoráveis, 

remetam-se os autos conclusos para sentença de extinção (art. 53, § 4º, 

Lei nº 9.099/1995), caso em que os documentos que instruem a inicial 

deverão ser devolvidos à parte autora. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera-MT, 16 de agosto de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000049-36.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

NOBLE BRASIL S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELINA SOARES RODRIGUES OAB - SP232671 (ADVOGADO)

ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR OAB - SP161403 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BRESCANSIN (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Processo número: 1000049-36.2017.811.0102 Vistos etc. Tendo em vista 

o teor da petição apresentada no ID n° 12512083, o qual informa que o 

requerido está residido atualmente na cidade de Sorriso/MT e, 

considerando o caráter itinerante da carta precatória, REMETAM-SE os 

autos ao Juízo da referida comarca para o integral cumprimento do ato 

deprecado. OFICIE-SE ao juízo deprecante informando da remessa da 

missiva a Comarca de Sorriso/MT. Após tudo cumprido, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e cautelas de praxe. CUMPRA-SE expedindo o 
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necessário. Vera /MT, 16 de agosto de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000048-51.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANI BENETI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI OAB - MT13117/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Carlos Divino Rodrigues Gomes (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº: 1000048-51.2017.8.11.0102 Vistos etc. CITE-SE a parte 

executada para o pagamento da dívida constante do pedido inicial, em 03 

(três) dias, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 829, caput, do CPC/2015), sob pena de penhora de tantos bens 

quantos bastem para garantia do débito e seus acréscimos. Não havendo 

pagamento, o Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado 

deverá proceder de imediato à penhora de bens, proceder à avaliação dos 

bens, devendo a avaliação a ser realizada pelo Oficial de Justiça conter 

todos os elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor 

(art. 829, § 1º c/c art. 870 do Novo Código de Processo Civil - Lei nº 

13.105/2015). Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o 

cônjuge da parte executada. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência 

de conciliação, e INTIME-SE a parte executada para comparecer à 

audiência designada, quando poderá oferecer embargos, por escrito ou 

verbalmente (art. 53, § 1º da Lei 9.099/95). Não apresentados os 

embargos em audiência, ou julgados improcedentes, manifeste-se a parte 

exequente no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do § 3º do art. 53 da lei 

nº 9.099/95. Se a parte executada optar pelo parcelamento previsto no 

artigo 916 do CPC/2015, manifeste–se a parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, vindo em conclusão a seguir. O oficial de justiça, não 

encontrando a parte executada para citá-la, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, de preferência aqueles 

eventualmente indicados pela parte exequente, devendo, ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar a mesma duas 

vezes em dias distintos, de tudo certificando no mandado (artigo 830, §1º 

do CPC/2015). Ficam os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por 

cento) do valor do crédito executado, na forma do art. 827, caput, do 

CPC/2015. Em caso de pagamento integral do valor indicado na inicial, no 

prazo citado no item 1 acima, os honorários advocatícios são devidos pela 

metade (art. 827, §1º, CPC/2015). Inexistindo bens penhoráveis, 

remetam-se os autos conclusos para sentença de extinção (art. 53, § 4º, 

Lei nº 9.099/1995), caso em que os documentos que instruem a inicial 

deverão ser devolvidos à parte autora. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera-MT, 16 de agosto de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010110-65.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BECKER BIKE BICICLETARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DECISÃO Processo: 

8010110-65.2016.8.11.0102. EXEQUENTE: BECKER BIKE BICICLETARIA 

LTDA - ME EXECUTADO: HELIO JOSE DA SILVA Vistos, etc. A parte 

autora pugnou pela citação por hora certa do executado, diante da 

dificuldade de citação do executado. Pois bem, para que seja deferida a 

citação por hora certa, faz-se necessário que haja suspeita de ocultação 

da parte requerida. Ocorre que, analisando os autos, verifico que houve 

apenas uma tentativa de citação do executado, não havendo o que se 

falar, neste momento, em suspeita de ocultação. Assim, INDEFIRO, por 

hora, o pedido da parte exequente. INTIME—SE o exequente que, no prazo 

de 10 (dez) dias, promova a citação do requerido, sob pena de extinção 

do processo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Vera - MT, 8 de 

agosto de 2018. (assinado eletronicamente) Adalto Quintino da Silva Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010111-55.2013.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

T J T SUPERMERCADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INDIANO S. DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DECISÃO Processo: 

8010111-55.2013.8.11.0102. EXEQUENTE: T J T SUPERMERCADOS LTDA - 

ME EXECUTADO: INDIANO S. DE OLIVEIRA Vistos, etc. Concedo o prazo 

de 05 (cinco) dias para o exequente se manifestar acerca da certidão do 

Senhor Oficial de Justiça. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, sob de extinção, nos termos do artigo 485, §§ 1º 

do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Vera-MT, 08 de agosto de 

2018. (assinado eletronicamente) Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010070-20.2015.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

T J T SUPERMERCADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA APARECIDA ZORZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DECISÃO Processo: 

8010070-20.2015.8.11.0102. EXEQUENTE: T J T SUPERMERCADOS LTDA - 

ME EXECUTADO: GABRIELA APARECIDA ZORZI Vistos, etc. Concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias para o exequente se manifestar acerca da 

certidão do Senhor Oficial de Justiça. Em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob de extinção, nos termos do 

artigo 485, §§ 1º do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Vera-MT, 

08 de agosto de 2018. (assinado eletronicamente) Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010058-06.2015.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ANTONIO CESCO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO CANDIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DECISÃO Processo: 

8010058-06.2015.8.11.0102. EXEQUENTE: CESAR ANTONIO CESCO 

EXECUTADO: CARLOS ALBERTO CANDIDO DOS SANTOS Vistos, etc. 

Intime-se pessoalmente o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob de extinção, nos 

termos do artigo 485, § 1º do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Vera-MT, 08 de agosto de 2018. (assinado eletronicamente) Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010032-71.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BECKER BIKE BICICLETARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SETERBINO VELOZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DECISÃO Processo: 

8010032-71.2016.8.11.0102. EXEQUENTE: BECKER BIKE BICICLETARIA 

LTDA - ME EXECUTADO: SETERBINO VELOZO Vistos, etc. Deixo de 

analisar o requerimento de ID 6068728, uma vez que se trata de feito 

sentenciado. Dessa forma, arquive-se o presente processo, com as 

baixas de estilo. CUMPRA-SE. Vera-MT, 08 de agosto de 2018. (assinado 

eletronicamente) Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010016-88.2014.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

PLUMA SUPERMERCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI OAB - MT13117/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZELI DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DECISÃO Processo: 

8010016-88.2014.8.11.0102. EXEQUENTE: PLUMA SUPERMERCADOS 

LTDA - EPP EXECUTADO: ZELI DA SILVA Vistos, etc. Diante da certidão 

retro, intime-se pessoalmente o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob de extinção, 

nos termos do artigo 485, §§ 1º do CPC c/c artigo 51, §1º, da Lei 9.099/95. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Vera-MT, 08 de agosto de 2018. 

(assinado eletronicamente) Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010005-25.2015.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

PLUMA SUPERMERCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI OAB - MT13117/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIELSON HOLANDA CAVALCANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DECISÃO Processo: 

8010005-25.2015.8.11.0102. EXEQUENTE: PLUMA SUPERMERCADOS 

LTDA - EPP EXECUTADO: ELIELSON HOLANDA CAVALCANTE Vistos, etc. 

Diante da certidão retro, intime-se pessoalmente o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

sob de extinção, nos termos do artigo 485, §§ 1º do CPC c/c artigo 51, §1º 

da Lei 9.099/95. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Vera-MT, 08 de 

agosto de 2018. (assinado eletronicamente) Adalto Quintino da Silva Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000050-21.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

PLUMA SUPERMERCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI OAB - MT13117/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MKS ESPLANAGEM DE MADEIRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DECISÃO Processo: 

1000050-21.2017.8.11.0102. EXEQUENTE: PLUMA SUPERMERCADOS 

LTDA - EPP EXECUTADO: MKS ESPLANAGEM DE MADEIRAS LTDA - ME 

Vistos, etc. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, promovida por 

PLUMA SUPERMERCADOS LTDA – EPP, em desfavor de MKS 

ESPLANAGEM DE MADEIRAS LTDA – ME, partes devidamente qualificadas 

nos autos. Aduz, o exequente, que é credor do executado na importância 

de R$ 14.204,25 (quatorze mil duzentos e quatro reais e vinte e cinco 

centavos), valor que estaria representado por supostas Notas 

Promissórias juntadas aos autos. Pois bem, é cediço que a Nota 

Promissória é uma promessa de pagamento e que deve conter 

determinados requisitos que são essenciais para sua constituição, 

conforme se depreende do Decreto 2.044 de 31 de dezembro de 1908 

(que define a letra de câmbio e a nota promissória e regula as Operações 

Cambiais). Na ausência de algum dos requisitos previsto no artigo 54 do 

referido disposto legal, o escrito não será considerado Nota Promissória 

(art. 54, §4º). No caso dos autos, verifica-se que o exequente apresentou 

diversos “Comprovantes de Convênio”, que não correspondem a uma Nota 

Promissória, na medida em que não consta a denominação de “Nota 

Promissória” ou termo correspondente e não indica a pessoa a quem se 

deve pagar. Dessa forma, não configurado título executivo, não há o que 

se falar em de Ação de Execução para o recebimento do crédito 

exequendo, o que não impede seu recebimento por meio da via adequada. 

Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

adeque o seu pedido, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 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. Vera-MT, 

08 de agosto de 2018. (assinado eletronicamente) Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010075-42.2015.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

T J T SUPERMERCADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO CANDIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DECISÃO Processo: 

8010075-42.2015.8.11.0102. EXEQUENTE: T J T SUPERMERCADOS LTDA - 

ME EXECUTADO: CARLOS ALBERTO CANDIDO DOS SANTOS Vistos, etc. 

Cumpra-se a ultima decisão proferida no feito. Expeça-se o necessário. 

Vera-MT, 08 de agosto de 2018. (assinado eletronicamente) Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010065-95.2015.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BECKER BIKE BICICLETARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANUZA NUNES MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DECISÃO Processo: 

8010065-95.2015.8.11.0102. EXEQUENTE: BECKER BIKE BICICLETARIA 

LTDA - ME EXECUTADO: VANUZA NUNES MORAIS Vistos, etc. Cumpra-se 

o item “2” da ultima decisão proferida no feito (ID 5655921). Expeça-se o 

necessário. Vera-MT, 08 de agosto de 2018. (assinado eletronicamente) 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010061-58.2015.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BECKER BIKE BICICLETARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON CLEITON KUNZEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DECISÃO Processo: 

8010061-58.2015.8.11.0102. EXEQUENTE: BECKER BIKE BICICLETARIA 

LTDA - ME EXECUTADO: ANDERSON CLEITON KUNZEL Vistos, etc. 

Cumpra-se o item “2” da ultima decisão proferida no feito (ID 5655892). 

Expeça-se o necessário. Vera-MT, 08 de agosto de 2018. (assinado 

eletronicamente) Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010004-06.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BECKER BIKE BICICLETARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINDO APARECIDO FURQUIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DECISÃO Processo: 

8010004-06.2016.8.11.0102. EXEQUENTE: BECKER BIKE BICICLETARIA 

LTDA - ME EXECUTADO: ALCINDO APARECIDO FURQUIM Vistos, etc. 

Cumpra-se o item “2” da ultima decisão proferida no feito (ID 5656336). 

Expeça-se o necessário. Vera-MT, 08 de agosto de 2018. (assinado 

eletronicamente) Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010003-21.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BECKER BIKE BICICLETARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA MORAES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DECISÃO Processo: 

8010003-21.2016.8.11.0102. EXEQUENTE: BECKER BIKE BICICLETARIA 

LTDA - ME EXECUTADO: JESSICA MORAES DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

Cumpra-se o item “2” da ultima decisão proferida no feito (ID 5656341). 

Expeça-se o necessário. Vera-MT, 08 de agosto de 2018. (assinado 

eletronicamente) Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000039-55.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE PEIXOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIA BENITES VERA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DECISÃO Processo: 

1000039-55.2018.8.11.0102. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

PEIXOTO EXECUTADO: EUGENIA BENITES VERA Vistos, etc. 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. 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). 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). 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). 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. 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. CONSIGNE-SE no mandado a 

faculdade conferida aos devedores contida no artigo 916 CPC/2015. 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). 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. Caso não haja pagamento ou não sejam 

encontrados bens passíveis de penhora, façam-me os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora online. Por fim, defiro ao exequente os 

benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Vera-MT, 08 de agosto de 2018. 

(assinado eletronicamente) Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010102-88.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BECKER BIKE BICICLETARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKON JHECSSON DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

8010102-88.2016.8.11.0102. EXEQUENTE: BECKER BIKE BICICLETARIA 

LTDA - ME EXECUTADO: MAIKON JHECSSON DA SILVA Vistos, etc. 

Trata-se de Execução Extrajudicial, promovida por BECKER BIKE 

BICICLETARIA LTDA – ME, em desfavor de MAIKON JHECSSON DA SILVA, 

partes devidamente qualificadas nos autos, objetivando o pagamento no 

valor de R$ 1.014,99 (mil e quatorze reais e noventa e nove centavos). 

Entre um ato e outro a requerente peticionou nos autos (ID 12444452), 

informando não possuir mais interesse no prosseguimento da presente 

ação. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Tendo em vista o pedido 

expresso da parte, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da presente ação e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. EXPEÇA-SE o 

necessário nos presentes autos. Vera-MT, 08 de agosto de 2018. 

(assinado eletronicamente) Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000014-76.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BECKER BIKE BICICLETARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DJALMA CASSIMIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000014-76.2017.8.11.0102. Exequente: Becker Bike Bicicletaria Ltda - Me 

Executado: Djalma Cassimiro Dos Santos Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. 

Assim sendo, considerando que houve o pagamento do débito, conforme 

noticiado pela parte autora, JULGO EXTINTA a presente execução, nos 

termos do art. 924, inc. II e o art. 925 do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios com fundamento nos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/1995. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Vera-MT, 16 de agosto de 2018. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 
 

PORTARIA nº 154/2018 
 
O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de 
Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc... 
 
CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento às determinações da Consolidação das 
Normas da Corregedoria Geral da Justiça, que institui o Serviço de Plantão Judiciário no Estado de 
Mato Grosso; 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 6º, do Regimento Interno do JUVAM – Juizado Volante 
Ambiental, datado de 2.7.2012; 
 
CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 10/2016/CM, de 6.5.2016, que 
estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato 
Grosso nos finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal; 
 
RESOLVE: 
Art. 1º - Fica estabelecida a seguinte ESCALA DE PLANTÃO para o mês de SETEMBRO de 
2018, integrada pelos Meritíssimos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça, para atender ao 
Serviço de Plantão Judiciário na Comarca de Barra do Garças e no Plantão Regional do Polo IX, que 
será iniciado na sexta-feira ou véspera de feriado após o horário final do expediente, com término na 
sexta-feira seguinte no início do expediente: 
 

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 1º e 2 de SETEMBRO de 2018 

Juiz (a): 
JEAN LOUIS MAIA DIAS 
Juiz da 3ª Vara da Comarca de Água Boa - MT 
Telefones: (66) 3468-1694 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: De 3 a 6 de SETEMBRO de 2018 

Juiz (a): 
DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 
Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT 
Telefones: (66) 3402-4400 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

NILCELAINE TÓFOLI 
Fone: (66) 99955-4385 

Período: 
1º.9.18   à   6.9.18 

Celular do Plantão: 
(66) 99959-6083 

Oficial de Justiça: DARLEY CHAVES  
Fone: (66) 99988-7755 

Período: 
1º.9.18   à   6.9.18 

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 
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Período: Dias 7, 8 e 9 de SETEMBRO de 2018 

Juiz (a): 
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS 
Juíza da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina - MT 
Telefones: (66) 3438-1305 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: De 10 a 14 de SETEMBRO de 2018 

Juiz (a): 
MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA 
Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 
Telefones: (66) 3402-4400 e (66) 99910-8955 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

 
VITOR EDUARDO ROCHA LIMA 
CASTALDELLI 
Fone: (66) 98112-8779 

Período: 
6.9.18   à   14.9.18 

Celular do Plantão: 
(66) 99959-6083 

Oficial de Justiça: DUZELINA BENTO DA CRUZ 
Fone: (66) 99203-5773 

Período: 
6.9.18   à   14.9.18 

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 15 e 16 de SETEMBRO de 2018 

Juiz (a): 
DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 
Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT 
Telefones: (66) 3402-4400 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: De 17 a 21 de SETEMBRO de 2018 

Juiz (a): 
CARLOS AUGUSTO FERRARI 
Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 
Telefone: (66) 3402-4400 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

 
ADRIANA ANTÔNIA DE REZENDE 
Fone: (66) 99621-9425                           
                            

Período: 
14.9.18   à   21.9.18 
Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 

Oficial de Justiça: ELIANE DE OLIVEIRA MAGRO 
Fones: (66) 99988-2004 

Período: 
14.9.18   à   21.9.18 

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 22 e 23 de SETEMBRO de 2018 

Juiz (a): 

FERNANDO DA FÔNSECA MELO 
Juiz da Vara Especializada dos Juizados Especiais  
da Comarca de Barra do Garças – MT  
Telefones: (66) 3402-4400 e (65) 99940-6890 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 
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Período: De 24 a 28 de SETEMBRO de 2018 

Juiz (a): 

FERNANDO DA FÔNSECA MELO 
Juiz da Vara Especializada dos Juizados Especiais  
da Comarca de Barra do Garças – MT  
Telefones: (66) 3402-4400 e (65) 99940-6890 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

 
ANA CARLA DE CASTRO PENTEADO 
Fone: (66) 99635-3887                           
                            

Período: 
21.9.18   à   28.9.18 
Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 

Oficial de Justiça: JOEL FERREIRA DAS NEVES  
Fone: (66) 99988-3148 e 98401-4453 

Período: 
21.9.18   à   28.9.18 

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 29 e 30 de SETEMBRO de 2018 

Juiz (a): 
CARLOS AUGUSTO FERRARI 
Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 
Telefone: (66) 3402-4400 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

 
EDINALVA LAURENÇO PEREIRA 
Fone: (66) 99214-7929                           
                            

Período: 
28.9.18   à   30.9.18 
Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 

Oficial de Justiça: BAZELICE XAVIER MENDES 
Fone: (66) 99226-1365 

Período: 
28.9.18   à   30.9.18 

 
Art. 2º - Os feitos despachados durante o Serviço de Plantão Judiciário, deverão ser encaminhados 
pelo Gestor Judiciário plantonista ao Cartório Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para a 
devida distribuição, encaminhando a ata do plantão à Central de Administração (Cap. 1, Seção 7, item 
1.7.11 - CNCG). 
 
Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de semana e feriado após o horário 
final do expediente das sextas-feiras e vésperas de feriado e terá o seu término no início do horário de 
expediente do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o Plantão Judiciário do Juiz Plantonista 
da Comarca. 
 
Art. 4º - O Oficial de Justiça de Plantão nos finais de semana e feriados, responderá também pelas 
eventuais ocorrências, quando ao receber denúncia ou informação da existência de conduta ou 
atividade lesiva ao meio ambiente. 
 
Art. 5º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor Geral, aos senhores 
Magistrados, Ministério Público, a Subsecção da OAB, aos Senhores Delegados de Polícia e 
Comandante da Polícia Militar, com ciência pessoal aos servidores escalados. 
 
Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 
Barra do Garças, 15 de agosto de 2018. 
 
DOUGLAS BERNARDES ROMÃO  
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLIDER 
 

 
EDITAL N.º 08/2018-JECRIM 

 
O Dr. Fernando Kendi Ishikawa, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Colíder, 
no uso de suas atribuições e etc. 
 
Considerando o Edital nº 006/2011/PRES, do Egrégio Tribunal de Justiça c.c. Edital nº 
01/2018-JECRIM deste Juízo, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 
10267, em 04/06/2018, concernente a abertura de Processo Seletivo para 
Credenciamento de Conciliador para o Fórum da Comarca de Colider, bem como, a 
decisão prolatada nos autos do presente certame, pelo presente edital torno público o 
RESULTADO FINAL do Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliador para 
o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Colíder/MT., após o decurso do 
prazo para interposição de recurso in albis: 
 

Classificação Nome do Candidato Documento Pontos DN Resultado 

1º 
Maiza Emanuely 
Dalazem Pereira 

1465110-6 72 20/03/84 Classificado 

2º Elaine de Paula da Silva 2435923-8 72 23/08/94 Classificado 

3° Vitor Lara Xavier 2379044-0 70  Classificado 

4º Fernanda Alves da Silva 1697650-9 68 03/02/88 Classificado 

5º 
Leticia Carvalho 
Peterlini 

2205839-7 68 17/01/94 Classificado 

6º 
Meiriele de Oliveira 
Lima 

2690839-5 68 21/01/96 Classificado 

7º 
Suzana de Lourdes 
Paglioco 

2282132-5 66  Classificado 

8º Hide Abreu Hossoe 2054223-2 64 24/12/89 Classificado 

9º Jessica Abreu dos Santos 2456252-1 64 22/06/93 Classificado 

10º Thaylla Kaoany Sena 2247991-0 64 13/12/93 Classificado 

11º 
Haianne Undaiha Ondina 
Luzatto Medeiros 

2239130-4 64 06/03/96 Classificado 

12º 
Isaias Antonio Haverluk 
da Fonseca 

2248115-0 60 16/08/91 Classificado 

13º 
Tainara dos Santos 
Chiotti 

1998986-5 60 16/07/93 Classificado 
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14º 
Fernanda Dominschek 
Hartmann 

2246828-5 60 19/03/96 Classificado 

15º 
Francislaine Candido de 
Almeida 

2019043-3 58 16/03/89 Classificado 

16º 
Daili Kesly da Silva 
Mitsue 

2163448-7 58 18/08/92 Classificado 

17º 
Claudenir Zeri Mendes 
de Souza Junior 

1793296-3 58 22/02/93 Classificado 

18º Kamila Borges Silva 2497247-9 58 20/02/99 Classificado 

19º Nagilce Lara Xavier 2044199-1 56  Classificado 

20º 
Diony Gonçalves de 
Sousa 

1991495-4 54  Classificado 

21º Milena de Oliveira Lima 2793978-2 52  Classificado 
 
 

Nome dos Candidatos Eliminados Identidade Resultado 

Alisson Renan Pereira Damas 2315179-0 Eliminado 

Danielle Sayuri Sasazawa 2360312-7 Eliminado 

Dhaiane Silva Bonfim 2161784-8 Eliminado 

Elisângela Pereira da Silva 1602721-3 Eliminado 

Fancielly Thayse Aldaves Rocha 1558248-5 Eliminado 

Graziela Candido de Freitas Silva 2251306-0 Eliminado 

João Pedro da Silva Marques 2487536-8 Eliminado 

Lucas Gonçalves Elias 2411350-6 Eliminado 

Maria Veronica Rodrigues 1709557-3 Eliminado 

Marlon Alberguini Gonçalves 2264700-7 Eliminado 

Rafaela Rodrigues de Oliveira Simone 1474371-0 Eliminado 

Renata Fernandes 5730958 Eliminado 

Stefani Santos Ladaniski Martins 2360371-2 Eliminado 
 

Colíder/MT, 17 de agosto de 2018. 
 
Fernando Kendi Ishikawa 
Juiz de Direito 
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